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Ändringsförslag 54
Victor Boştinaru

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Enligt artikel 174 i fördraget bör
unionen utveckla och fullfölja sin 
verksamhet för att stärka sin ekonomiska, 
sociala och territoriella sammanhållning. 
Sammanhållningsfonden bör därför bidra 
ekonomiskt till projekt på miljöområdet 
och till transeuropeiska nät inom området 
transportinfrastruktur.

(1) Enligt artikel 174 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt 
(EUF-fördraget) ska unionen utveckla och 
fullfölja sin verksamhet för att stärka sin 
ekonomiska, sociala och territoriella 
sammanhållning. Sammanhållningsfonden, 
som inrättas genom denna förordning, 
bör därför bidra ekonomiskt till projekt på 
miljöområdet och till transeuropeiska nät 
inom området transportinfrastruktur.

Or. en

Ändringsförslag 55
Victor Boştinaru

Förslag till förordning
Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) För att påskynda utvecklingen av 
transportinfrastrukturen inom unionen 
bör Sammanhållningsfonden stödja 
transportinfrastrukturprojekt med 
europeisk mervärde som avses i 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr […]/2013 av den […] 
om inrättandet av Fonden för ett 
sammanlänkat Europa (nedan kallad 
FSE-förordningen) med ett totalt belopp 
på XXX euro. Tilldelningen av stöd från 
Sammanhållningsfonden bör ske i 
enlighet med de regler som fastställs i 
artikel [84.4] i förordning (EU) nr 
[…]/2013 [grundförordningen]. I enlighet 
med FSE-förordningen bör stöd endast 
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vara tillgängligt för medlemsstater som är 
berättigade till stöd från 
Sammanhållningsfonden med de 
medfinansieringsnivåer som är 
tillämpliga på fonden.

Or. en

Ändringsförslag 56
Victor Boştinaru

Förslag till förordning
Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) Investeringar som syftar till att 
minska utsläppen av växthusgaser från de 
verksamheter som förtecknas i bilaga I till 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2003/87/EG av den 13 oktober 2003 om 
ett system för handel med utsläppsrätter 
för växthusgaser inom gemenskapen och 
om ändring av rådets direktiv 96/61/EG 
bör inte berättiga till stöd från 
Sammanhållningsfonden eftersom de 
redan stöds ekonomiskt genom 
tillämpningen av det direktivet. Detta 
undantag bör inte begränsa möjligheten 
att använda Sammanhållningsfonden för 
att stödja sådan verksamhet som inte tas 
upp i bilaga I till direktiv 2003/87/EG 
även om denna genomförs av samma 
ekonomiska aktörer, till exempel 
investeringar i energieffektivitet i 
fjärrvärme- och kraftnät, smarta 
energiöverföringsnät, lagring och 
överföring, åtgärder som syftar till att 
minska luftföroreningar etc., även om 
verksamheten indirekt leder till en 
minskning av utsläppen av växthusgaser 
eller finns förtecknad i den nationella 
plan som avses i artikel 10c.1 i 
direktiv 2003/87/EG.

Or. en
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Ändringsförslag 57
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) Ett antal gemensamma 
utfallsindikatorer för bedömningen av de 
sammanlagda framstegen på unionsnivå 
när det gäller genomförandet av program
bör anges i bilagan till denna förordning.
Indikatorerna bör motsvara 
investeringsprioriteringen och typen av 
åtgärd som stöds i enlighet med denna 
förordning och berörda bestämmelser i 
förordning (EU) nr […]/2013 
[grundförordning]. Dessa indikatorer bör 
kompletteras med programspecifika 
resultatindikatorer och vid behov av 
programspecifika utfallsindikatorer.

Or. en

Ändringsförslag 58
Victor Boştinaru

Förslag till förordning
Artikel 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I denna förordning fastställs uppgifterna 
för Sammanhållningsfonden och 
tillämpningsområdet för dess stöd vad 
gäller målet Investering för tillväxt och 
sysselsättning som avses i artikel 81 i 
förordning (EU) nr […]/2012 
[grundförordningen].

1. En Sammanhållningsfond inrättas 
härmed i syfte att stärka den ekonomiska, 
sociala och territoriella 
sammanhållningen i EU för att främja 
hållbar utveckling. I denna förordning 
fastställs uppgifterna för 
Sammanhållningsfonden och 
tillämpningsområdet för dess stöd vad 
gäller målet Investering för tillväxt och 
sysselsättning som avses i artikel 81 i 
förordning (EU) nr […]/2013
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[grundförordningen].

Or. en

Ändringsförslag 59
Victor Boştinaru

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Sammanhållningsfonden ska regleras 
av förordning (EU) nr […]/2013 
[grundförordningen] och av denna 
förordning. 

Or. en

Ändringsförslag 60
Victor Boştinaru

Förslag till förordning
Artikel 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 2a
Stöd från Sammanhållningsfonden till 

transportinfrastrukturprojekt inom ramen 
för Fonden för ett sammanlänkat Europa 
Sammanhållningsfonden ska stödja 
transportinfrastrukturprojekt med
europeiskt mervärde i enlighet med 
förordning (EU) nr […]/2013 [om 
inrättandet av Fonden för ett 
sammanlänkat Europa] på XX euro, 
enligt artikel [84.4] i förordning (EU) 
nr [...]/2013 [grundförordningen].

Or. en
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Ändringsförslag 61
Victor Boştinaru

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) Investeringar i flygplatsinfrastruktur, 
såvida de inte är relaterade till miljöskydd 
eller åtföljs av investeringar som är 
nödvändiga för att begränsa eller minska 
den negativa miljöpåverkan.

Or. en

Ändringsförslag 62
Victor Boştinaru

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 […]/2013 [grundförordningen] ska 
Sammanhållningsfonden stödja följande 
investeringsprioriteringar inom de 
tematiska mål som anges i artikel 9 i 
förordning (EU) nr […]/2013 
[grundförordningen] med beaktande av de 
behov och den potential som beskrivs i det 
partnerskapsavtal som avses i 
artikel 14.1 a i i denna förordning.

Or. en

Ändringsförslag 63
Victor Boştinaru

Förslag till förordning
Artikel 3 – led a – led ii
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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. en

Ändringsförslag 64
Dimitar Stoyanov

Förslag till förordning
Artikel 3 – led а – 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 
mikroföretag och små och medelstora 
företag,

Or. bg

Motivering

Främjandet av energieffektivitet och användning av förnybar energi bör inte bara vara 
inriktat på små och medelstora företag utan bör också omfatta mikroföretag, som i rätt 
finansiella klimat har potential att växa och på så sätt erbjuda nya sysselsättningsmöjligheter, 
som i sin tur har en positiv inverkan på i synnerhet mindre utvecklande regioner.  


