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Teckenförklaring

* Samrådsförfarande
*** Godkännandeförfarande

***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen)
***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen)

***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 
förslaget till akt.)

Ändringsförslag till ett förslag till akt

Parlamentets ändringsförslag till ett förslag till akt ska markeras med 
fetkursiv stil. Kursiv stil används för att uppmärksamma berörda avdelningar 
på eventuella problem i förslaget till akt. Med kursiv stil markeras ord eller
textavsnitt som det finns skäl att korrigera innan texten färdigställs 
(exempelvis om det i en språkversion förekommer uppenbara fel eller saknas 
ord eller textavsnitt). De berörda avdelningarna tar sedan ställning till dessa 
korrigeringsförslag.

Texten i hänvisningen ovanför ett ändringsförslag till en befintlig akt, som 
förslaget till akt är avsett att ändra, innehåller en tredje och en fjärde rad. Den 
tredje raden anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i 
denna som ändringsförslaget avser. Om parlamentet önskar ändra delar av en 
bestämmelse i en befintlig akt som inte ändrats i förslaget till akt, ska dessa 
markeras med fet stil. Eventuella strykningar ska i sådana fall markeras 
enligt följande: [...].



PR\897482SV.doc 3/16 PE486.124v01-00

SV

INNEHÅLL

Sida

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION ..............5

MOTIVERING ....................................................................................................................13



PE486.124v01-00 4/16 PR\897482SV.doc

SV



PR\897482SV.doc 5/16 PE486.124v01-00

SV

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om 
Sammanhållningsfonden och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1084/2006
(COM(2011)0612/2 – C7-0325/2011 – 2011/0274(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(COM(2011)0612/2),

– med beaktande av artiklarna 294.2 och 177 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet 
(C7-0325/2011),

– med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 
25 april 20121,

– med beaktande av yttrandet från Regionkommittén av den 3 maj 20122,

– med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för regional utveckling och yttrandena från 
budgetutskottet, utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet, utskottet för 
industrifrågor, forskning och energi samt utskottet för transport och turism 
(A7-0000/2012).

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om 
den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, 
kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) Sammanhållningsfonden bör stödja 

                                               
1 Ännu ej offentliggjort i EUT.
2 Ännu ej offentliggjort i EUT.
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de projekt för transportinfrastruktur som 
avses i Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr […]/2012 av den […] 
om inrättande av Fonden för ett 
sammanlänkat Europa1 med ett belopp på 
totalt XX euro som ska användas för 
medlemsstater som endast är berättigade 
till stöd från Sammanhållningsfonden 
och enligt de medfinansieringsnivåer som 
gäller den senare. Valet av projekt bör 
genomföras enligt de mål och kriterier 
som fastställs i artikel [11] i förordning 
(EU) nr […]/2012 [om inrättande av 
Fonden för ett sammanlänkat Europa]; 
till och med den 31 december 2016 ska 
valet av projekt som är berättigade till stöd 
dock ske med iakttagande av de nationella 
anslagen som överförts från 
Sammanhållningsfonden till Fonden för 
ett sammanlänkat Europa.
_____________
1 EUT L ...

Or. en

Motivering

Idén att överföra medel från Sammanhållningsfonden till Fonden för ett sammanlänkat 
Europa måste fastställas i denna förordning eftersom den påverkar Sammanhållningsfondens 
nationella anslag. En treårsperiod då de nationella anslagen garanteras är nödvändig för att 
säkerställa att alla medlemsstater kan förbereda projektplaneringen och använda de 
tillgängliga instrumenten för stöd från kommissionen. Efter denna period gäller de normala 
bestämmelserna som föreskrivs i förordningen om Fonden för ett sammanlänkat Europa.

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 3b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3b) I artikel 192.5 i fördraget föreskrivs 
ett undantag från den allmänna principen 
i artikel 191.2 i fördraget. Det bör därför i 
så hög grad som möjligt säkerställas att 
skador förebyggs och att den som 
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förorenar betalar.

Or. en

Motivering

Stöd från Sammanhållningsfonden bör vara helt och hållet inriktat på uppnåendet av dess 
primära mål. Skador bör därför först och främst förebyggas genom en grundlig tillämpning 
av all tillämplig gällande lagstiftning. När skador inte kan förebyggas, bör principen om att 
den som förorenar ska betala vara regel och möjligheten i fördraget att använda 
Sammanhållningsfonden bör endast ses som en sista utväg.

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) Europeiska unionen och de flesta 
medlemsstater är parter i 
Förenta nationernas konvention om 
rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning, medan återstående 
medlemsstater är i färd med att ratificera 
den. I samband med genomförandet av 
relevanta projekt är det viktigt att 
tillgängligheten för personer med 
funktionshinder, som nämns i artikel 9 i 
konventionen, beaktas i specificeringen av 
projekten.

Or. en

Motivering

Efter EU:s ratificering av FN:s konvention om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning bör projekt som får ekonomiskt stöd från EU i ännu större utsträckning 
garantera tillgängligheten för personer med funktionshinder.
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Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Det bör antas särskilda bestämmelser 
om vilka verksamheter som 
Sammanhållningsfonden får stödja enligt 
de tematiska mål som fastställs i 
förordning (EU) nr […]/2012 
[grundförordningen]. Samtidigt bör det 
definieras och förtydligas vilka utgifter 
som inte omfattas av 
Sammanhållningsfondens 
tillämpningsområde, även när det gäller 
minskningen av utsläpp av växthusgaser i 
anläggningar som omfattas av 
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.

(5) Det bör antas särskilda bestämmelser 
om vilka verksamheter som 
Sammanhållningsfonden får stödja enligt 
de tematiska mål som fastställs i 
förordning (EU) nr […]/2012 
[grundförordningen]. Samtidigt bör det 
definieras och förtydligas vilka utgifter 
som inte omfattas av 
Sammanhållningsfondens 
tillämpningsområde, även när det gäller 
investeringar för att uppnå minskningen 
av utsläpp av växthusgaser från 
verksamheter som omfattas av 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.

Or. en

Motivering

Högeffektiv kraftvärme och fjärrvärme och fjärrkyla kan vara ett viktigt verktyg för förbättrad 
prestanda för att uppnå målen i Europa 2020-strategin och för att minska medborgarnas 
energiförbrukning. Uteslutandet från stöd som föreskrivs i förslaget bör endast vara förenat 
med förbränningsverksamheten vid sådana anläggningar och därmed källan till utsläpp av 
växthusgaser, vilket gör stöd från Sammanhållningsfonden möjligt för de andra delarna och 
distributionsnätet.

Ändringsförslag 5

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) De projekt för transportinfrastruktur 
som avses i förordning (EU) nr […]/2012 
[om inrättande av Fonden för ett 
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sammanlänkat Europa] med ett belopp på 
totalt XX euro i enlighet med kriterierna 
däri. Till och med den 31 december 2016 
ska valet av projekt som är berättigade till 
stöd ske med iakttagande av de nationella 
anslagen från Sammanhållningsfonden.

Or. en

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslag 1.

Ändringsförslag 6

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) Investeringar för att uppnå en
minskning av utsläpp av växthusgaser från 
verksamheter som omfattas av bilaga I till
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2003/87/EG. Verksamheter som 
genomförs som pilotprojekt eller som helt 
och hållet använder förnybar energi ska 
inte omfattas av undantaget.

Or. en

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslag 4.

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Bostäder. c) Bostäder, förutom i fråga om främjande 
av energieffektivitet och användning av 
förnybar energi.
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Or. en

Motivering

Stödet för energieffektivitet och användning av förnybar energi inom bostadssektorn är det 
mest kostnadseffektiva sättet att uppnå målen i Europa 2020-strategin, i synnerhet 
beträffande energieffektivitet. Detta kommer även att ha en avsevärd inverkan på 
minskningen av hushållens energiförbrukning.

Ändringsförslag 8

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

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslag 7.

Ändringsförslag 9

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

va) stödja distributionsnätet för 
högeffektiv kraftvärme och fjärrvärme 
och fjärrkyla.

Or. en

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslag 4.
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Ändringsförslag 10

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,

Or. en

Motivering

Natura 2000 är det viktigaste verktyget för att skydda och återställa den biologiska 
mångfalden enligt investeringsprioriteringarna. Med stöd från Sammanhållningsfonden finns 
det stor potential för omfattande program för återställande för Natura 2000-områden.

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 och 
landsbygdsmiljön, inklusive sanering av 
industriområden och minskning av 
luftföroreningar.

Or. en

Motivering

Landsbygdsområden bör inte uteslutas från Sammanhållningsfondens stöd.

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Artikel 3 – led d – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) utveckla miljövänliga och 
koldioxidsnåla transportsystem och främja 

ii) utveckla miljövänliga och 
koldioxidsnåla transportsystem och främja 
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hållbar stadstrafik, hållbar och tillgänglig offentlig trafik,

Or. en

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslag 3.

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Artikel 3 – led d – led iii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iii) utveckla omfattande, högkvalitativa och 
driftskompatibla järnvägssystem.

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

Or. en

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslag 3.
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MOTIVERING

Kommissionens förslag om Sammanslutningsfonden

Inom ramen för lagstiftningspaketet för sammanhållningspolitiken enligt kommissionens 
förslag är Sammanhållningsfonden en del av de nya de gemensamma strategiska 
ramfonderna, vilka kommer att omfatta strukturfonderna och Sammanhållningsfonden samt 
Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och 
fiskerifonden. Alla dessa fonder kommer att följa gemensamma bestämmelser inom ett flertal 
områden som gäller programplanering och ekonomisk förvaltning. Dessutom, liksom under 
den innevarande programperioden, kommer Sammanhållningsfonden, Eruf och ESF att 
fortsätta att vara bundna av ytterligare särskilda bestämmelser i fråga om programplanering, 
förvaltning och övervakning. 

Även om kommissionen föreslår en ny ram för fonderna, medför detta inga dramatiska 
ändringar i fråga om Sammanhållningsfondens specifika omfattning och syfte jämfört med 
den innevarande programperioden1.

I sitt förslag till förordning om gemensamma bestämmelser för alla fonder, som kommer att 
ersätta den nuvarande allmänna förordningen (”grundförordningen”), föreslår kommissionen 
en ny struktur för fondernas uppdrag och mål genom att underkasta alla fonder målet 
Investering för tillväxt och sysselsättning, för att bidra till EU:s strategi för en smart och 
hållbar tillväxt för alla. Sammanhållningsfonden kommer att bidra till detta mål och uppdrag 
genom att stödja medlemsstater vars bruttonationalinkomst (BNI) per capita är mindre än 
90 procent av genomsnittlig BNI per capita i EU-27. Emellertid kommer 
Sammanhållningsfondens åtgärdsområde fortsättningsvis att vara inriktat på att i enlighet med 
varje medlemsstats särskilda behov av investeringar i infrastruktur ekonomiskt stödja projekt 
på miljöområdet och transeuropeiska nät inom infrastrukturen på transportområdet och därvid 
säkerställa en lämplig balans (artikel 2 i förslaget till förordning om 
Sammanhållningsfonden).

Tillämpningsområdet för stödet har dock förändrats något, eftersom artikel 2.2 i förslaget till 
förordning om Sammanhållningsfonden modifierar när stöd är uteslutet, genom att lägga till 
minskningen av utsläpp av växthusgaser i anläggningar som omfattas av direktiv 2003/87/EG. 
Hänvisningen till skuldräntor, förvärv av mark för ett belopp som är högre än 10 procent av 
de totala stödberättigande utgifterna för den berörda insatsen och återbetalningsbar 
mervärdesskatt, som nu föreskrivs i artiklarna 3 a, 3 b och 3 e i den allmänna förordningen, 
ingår nu i artikel 59.3 i grundförordningen som är en allmän bestämmelse tillämplig på alla 
fonder som omfattas av den gemensamma strategiska ramen, s.k. GSR-fonder.

En av de nya delarna jämfört med den nuvarande förordningen finns i artikel 3 i förslaget till 
förordning om Sammanhållningsfonden som i enlighet med principen för tematisk 

                                               
1 Det är värt att notera att kommissionens förslag till fleråriga budgetram för perioden 2014–2020 anslår ett 
belopp på 68,7 miljarder euro till Sammanhållningsfonden, inklusive de 10 miljarder euro som öronmärkts för 
Fonden för ett sammanlänkat Europa.
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koncentration och enligt artikel 16 i grundförordningen föreskriver att stöd från 
Sammanhållningsfonden är beroende av investeringsprioriteringar inom tillämpningsområdet 
enligt definitionen ovan och de tematiska mål som anges i artikel 9 i grundförordningen. 
Dessa prioriteringar avser i synnerhet:

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

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

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

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

e) att förbättra den institutionella kapaciteten och effektiviteten hos den offentliga 
förvaltningen.

Under vart och ett av dessa mål finns i sin tur särskilda underliggande grupper av 
investeringsprioriteringar.

Nu finns det en tydlig bestämmelse i vilken det föreskrivs om stödet för att förbättra den 
institutionella kapaciteten, eftersom detta anses vara ett särskilt behov inom 
sammanhållningspolitiken med tanke på storleken och betydelsen av de projekt som ska 
stödjas1.

Liksom för den nuvarande övergångsordningen som föreskrivs i artikel 8.3 i den allmänna 
förordningen, föreskriver grundförordningen att de medlemsstater som är berättigade till stöd 
från Sammanhållningsfonden 2013 men vars nominella BNI per capita överstiger 90 procent 
av genomsnittlig BNI per capita i EU-27 under en övergångsperiod ska få stöd från 
Sammanhållningsfonden på särskilda grunder.

Bestämmelserna om villkor som finns i artikel 4 i den allmänna förordningen finns nu i 
grundförordningen (avdelning II, kapitel III och IV).

Förslaget till förordning om Sammanhållningsfonden innehåller andra nya element i 
jämförelse med den gällande förordningen. Inom ramarna för strävan efter ett mer 
resultatorienterat förfarande för att säkerställa att programmen inom 
sammanhållningspolitiken är resultatorienterade och innehåller ett effektivt genomförande av 
fonderna och såsom i fråga om Eruf, föreslår kommissionen att man inför gemensamma 
indikatorer för Sammanhållningsfonden (artikel 4 i och bilagan till förslaget till förordning 
om Sammanhållningsfonden), för att bedöma hur genomförandet av program framskrider mot 
måluppfyllelsen (artikel 24.3 i grundförordningen).

                                               
1 Dessutom föreskrivs i artikel 14 e i att partnerskapsavtalet ska innehålla bestämmelser för att säkerställa ett 
effektivt genomförande av GSR-fonderna, inklusive en bedömning av om det finns behov av att förbättra den 
administrativa kapaciteten hos myndigheterna och, där så är relevant, hos stödmottagarna.
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Föreslagna ändringar 

Sammanhållningsfondens tillämpningsområde (artikel 2 i förslaget till förordning om 
Sammanhållningsfonden) bör utvidgas så att det omfattar stöd av energieffektivitet och 
användning av förnybar energi inom bostadssektorn liksom i offentlig infrastruktur.

Den främsta anledningen är att enligt de senaste uppgifterna, inklusive Europeiska 
kommissionens, kommer EU inte ens att kunna uppnå hälften av det fastställda målet att höja 
energieffektiviteten med 20 procent fram till 2020. Stöd från Sammanhållningsfonden för 
sådana investeringar skulle utgöra det mest kostnadseffektiva sättet att uppnå målen i Europa 
2020-strategin.

Dessutom skulle detta vara till stor nytta för miljön, för små och medelstora företag som är 
direkt eller indirekt involverade och därmed för skapandet av nya jobb, och sist men inte 
minst för medborgarna i fråga om energiförbrukning. Att spara energi och öka användningen 
av förnybara energikällor skulle samtidigt främja en tryggad energiförsörjning i fråga om de 
berörda medlemsstaterna.

En sådan åtgärd skulle vara till särskilt stor nytta för de regioner som på grund av de olika 
kriterierna för stödberättigande för Eruf och Sammanhållningsfonden skulle ha möjlighet att 
få extra stöd för detta ändamål. 

Enligt kommissionens förslag omfattas inte ”minskningen av utsläpp av växthusgaser i 
anläggningar som omfattas av direktiv 2003/87/EG” av stödet. Att på en så allmän nivå 
utesluta anläggningar som omfattas av EU:s utsläppshandelssystem från stöd innebär att även 
anläggningar för fjärrvärme och fjärrkyla och kraftvärme inte skulle kunna få något EU-stöd.

Dessa anläggningar är i dagsläget berättigade till stöd från Sammanhållningsfonden (och från 
Eruf) på grund av deras mycket positiva inverkan på miljön i fråga om energieffektivitet, 
användning av förnybar energi och därmed i fråga om utsläppsminskning och 
energiförsörjning. De har fortfarande goda utvecklingsmarginaler och kan ha en stark positiv 
inverkan på EU:s energi- och klimatmål. 

Med tanke på betydelsen av anläggningar för fjärrvärme och kraftvärme i 
Sammanhållningsfondens medlemsstater, och med tanke på Sammanhållningsfondens 
institutionella mål att stödja miljöinvesteringar och övergången till en ekonomi med låga 
koldioxidutsläpp, bör uteslutandet från stöd som nämns ovan endast vara förenat med 
förbränningsverksamheten vid sådana anläggningar och därmed källan till utsläpp av 
växthusgaser, vilket gör stöd från Sammanhållningsfonden möjligt för de andra delarna och 
distributionsnätet.

Begränsningarna skulle inte gälla anläggningar för fjärrvärme och fjärrkyla och kraftvärme 
under 20 MW, liksom anläggningar som utgör pilotprojekt eller som endast använder 
förnybar energi.

Kommissionens förslag att överföra ett belopp på 10 miljarder euro från 
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Sammanhållningsfonden till Fonden för ett sammanlänkat Europa för att stödja 
transportinfrastrukturprojekt måste fastställas och förtydligas i förordningen om 
Sammanhållningsfonden.

Med tanke på de pågående förhandlingarna om den nya fleråriga budgetramen är det för tidigt 
att fastställa det exakta belopp som ska överföras till Fonden för ett sammanlänkat Europa. 
Överföringen kan motsvara det belopp som kommissionen föreslår endast om resurserna som 
allokeras till sammanhållningspolitiken i den nya fleråriga budgetramen är tillräckliga.

De medel som överförs från Sammanhållningsfonden till Fonden för ett sammanlänkat 
Europa måste då användas för att finansiera projekt i medlemsstaterna som är berättigade till 
stöd från Sammanhållningsfonden och enligt de medfinansieringsnivåer som gäller denna 
fond. Valet av projekt skulle genomföras enligt de mål och kriterier som fastställs i 
grundförordningen och i bestämmelserna om Fonden för ett sammanlänkat Europa. Till och 
med den 31 december 2016 skulle valet av projekt som är berättigade till stöd dock ske med 
iakttagande av de nationella anslagen från Sammanhållningsfonden.

På detta sätt skulle balansen säkerställas mellan å ena sidan en sund konkurrens mellan 
medlemsstaterna så att ett tillräckligt antal projekt av god kvalitet lämnas in, och å andra sidan 
nödvändigheten att säkerställa att alla medlemsstater får allt stöd de behöver för att förbereda 
projektplaneringen.

Idén att införa stöd från Sammanhållningsfonden för att stärka den institutionella kapaciteten 
och effektiviteten hos offentliga förvaltningar och offentliga tjänster som berörs av 
genomförandet av Sammanhållningsfonden är en stor förbättring och ett steg framåt. Det bör 
dock framhållas att detta är en aspekt som måste ses och behandlas på ett mycket omfattande 
sätt, speciellt genom partnerskapsavtalet som, där det är nödvändigt, bör omfatta de åtgärder 
och reformer som medlemsstaterna måste genomföra. 

Efter EU:s ratificering av FN:s konvention om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning bör det garanteras att alla projekt som får ekonomiskt stöd från EU 
hörsammar kriteriet om tillgänglighet. Denna princip bör därför införas i all relevant 
EU-lagstiftning, inklusive den nya förordningen om Sammanhållningsfonden, för att 
respektera rättigheterna för personer med funktionsnedsättning.

Principen i artikel 192.5 i EUF-fördraget, enligt vilken Sammanhållningsfonden kan användas 
när principen om att förorenaren ska betala inte kan tillämpas på grund av kostnader som 
anses oproportionerligt stora för en medlemsstats myndigheter, bör endast vara en sista utväg 
så att Sammanhållningsfondens fokus till fullo ska kunna ligga på de ursprungliga målen. Det 
är därför av största betydelse att skador först och främst förebyggs genom en grundlig 
tillämpning av direktiven om miljökonsekvensbedömning och strategisk miljöbedömning och 
att högsta möjliga effektivitet eftersträvas när dessa granskas.


