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KORT BEGRUNDELSE

Kommissionens forslag

Denne forordning fastsætter bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling 
og ophæver forordning (EF) nr. 1083/2006. EFRU har til formål at styrke den økonomiske og 
sociale samhørighed i EU ved at korrigere de ubalancer, der findes mellem EU's regioner.
Den yder støtte til regional og lokal udvikling ved at medfinansiere investeringer i FoU og 
innovation, klimaforandrings- og miljøforanstaltninger, erhvervsstøtte til SMV'er, tjenester af 
fælles økonomisk interesse, telekommunikations-, energi- og transportinfrastrukturer, 
sundheds- og uddannelsesinfrastrukturer samt sociale infrastrukturer.

Ordførerens holdning

Ordføreren støtter Kommissionens forslag, men er fortaler for en bedre integration af 
Europa 2020-målene i EU's strukturelle instrumenter, især hvad angår finansieringsprioriteter.
Desuden er sammenhæng mellem denne forordning og forordningerne om de transeuropæiske 
transportnet (TEN-T) og Connecting Europe-faciliteten (CEF) uundværlig.

Han tilslutter sig en resultatorienteret tilgang og støtter øget brug af (forudgående) 
betingelser, hvad angår overgangen til mere bæredygtig og effektiv transport og mobilitet 
samt til sikkerhed, støjreduktion, miljølovgivning og beskyttelse af klimaet og biodiversitet.

Transportsektoren er ansvarlig for cirka 24 % af alle CO2-emissioner, og de er steget med 
34 % siden 1990. I betragtning af den tid, der er nødvendig til at udforme og levere store 
infrastrukturprojekter, vil investeringer, der foretages i de kommende år, være afgørende for 
transport og mobilitet i de kommende årtier. For at sikre kvaliteten af EU-borgernes 
levestandard i de næste generationer bør de europæiske projekter støtte bæredygtige 
transportformer med fokus på mobilitetskæder, der kombinerer gang, cykling, delebiler, 
samkørsel og offentlig transport og er fleksible nok til at rumme nye mobilitetsløsninger.

Da Samhørighedsfonden og EFRU er vigtige kilder til EU-finansiering af transport, er det 
afgørende at flytte EU's finansieringsprioriteter inden for deres respektive rammer og at 
fokusere på investeringer i smart og bæredygtig mobilitet for at undgå, eller i det mindste 
begrænse, alle dermed forbundne eksterne omkostninger i fremtiden. Dette vil også mindske 
byrden for fremtidige offentlige budgetter på regions-, medlemsstats- og EU-plan. Europa har 
ikke længere råd til at støtte ekstremt kostbare og langvarige storstilede projekter. I stedet for 
at "tænke stort" skal EU begynde at "handle klogt".

I denne forbindelse er den europæiske merværdi afgørende, og det er ordførerens opfattelse, at 
fokus for strukturel støtte skal lægges på at styrke intermodalitet og at fjerne flaskehalse, 
udfylde manglende grænseoverskridende forbindelser samt sikre, at lovgivning vedrørende 
sikkerhed og beskyttelse af miljøet, klimaet og den biologiske mangfoldighed respekteres 
fuldt ud. Til dette formål er der behov for bedre miljøkonsekvensvurderinger og klare 
forudgående kriterier med henblik på at tilskynde modtagerne til at genoverveje deres 
politikker på nationalt, regionalt og lokalt plan.
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Dette synspunkt afspejles i de følgende ændringsforslag.

ÆNDRINGSFORSLAG

Transport- og Turismeudvalget opfordrer Regionaludviklingsudvalget, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Ifølge traktatens artikel 176 skal Den 
Europæiske Fond for Regionaludvikling 
(EFRU) bidrage til at udligne de største 
regionale skævheder i Fællesskabet. EFRU 
bidrager således til at mindske forskellen 
mellem de forskellige regioners 
udviklingsniveau og afstanden til de mindst 
begunstigede regioner, herunder 
landdistrikter og byer, industriområder i 
tilbagegang samt områder med alvorlige og 
permanente naturbetingede eller 
demografiske ulemper såsom øer, 
bjergområder, tyndt befolkede områder og 
grænseregioner.

(1) Ifølge traktatens artikel 176 skal Den 
Europæiske Fond for Regionaludvikling 
(EFRU) bidrage til at udligne de største 
regionale skævheder i EU og dermed 
styrke princippet om territorial 
samhørighed. EFRU bidrager således til at 
mindske forskellen mellem de forskellige 
regioners udviklingsniveau og afstanden til 
de mindst begunstigede regioner, herunder 
landdistrikter og byer, industriområder i 
tilbagegang samt områder med alvorlige og 
permanente naturbetingede eller 
demografiske ulemper såsom øer, 
bjergområder, tyndt befolkede områder og 
grænseregioner.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) Der kan kun ske en styrkelse af den 
økonomiske, sociale og territoriale 
samhørighed, hvis de eksisterende 
territoriale skævheder udlignes, og 
forskelle med hensyn til udvikling og 
tilgængelighed fjernes. Med henblik 
herpå er det af afgørende betydning, at 
der foretages en omlægning af 
aktiviteterne mellem kystområderne og 
områderne inde i landet, mellem 
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byområder og landdistrikter og mellem 
lettilgængelige og afsidesliggende 
områder, og at dette prioriteres inden for 
rammerne af samhørighedspolitikken, der 
gennemføres i medfør af nærværende 
forordning. Som følge heraf skal der 
fremmes og sikres en afbalanceret og 
miljøvenlig fysisk udvikling, som bygger 
på transport, energi, tjenesteydelser og 
turistinfrastruktur, der både er effektiv og 
bæredygtig, og hvis anvendelse ikke 
begrænses af fysiske, tekniske eller 
administrative hindringer. En integreret 
tilgang som denne vil fremme en 
intelligent, inklusiv og bæredygtig vækst 
og hjælpe EU med at virkeliggøre sine 
regionaludviklingsmål.

Begrundelse

Økonomisk, social og territorial samhørighed er en forudsætning for intelligent, bæredygtig 
og inklusiv vækst i Europa. Fortsatte territoriale skævheder med hensyn til dynamik og 
tilgængelighed hindrer imidlertid en sådan samhørighed. Hvis dette problem skal løses er det 
nødvendigt at fremme en ny balance mellem de forskellige regioner gennem udvikling af 
effektive infrastrukturer ved hjælp af EFRU-målet "Investering i vækst og beskæftigelse".

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4a) Som det fremgår af Europa-
Parlamentets beslutning af 8. juni 2011 
om investering i fremtiden: en ny flerårig 
finansiel ramme for et 
konkurrencedygtigt, bæredygtigt og 
inklusivt Europa, er turisme en af de nye 
EU-kompetencer og den europæiske 
strategi for turisme bør sigte på at øge 
sektorens konkurrenceevne og bakkes op 
af tilstrækkelige bevillinger i næste 
periode.
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Begrundelse

Formålet med dette ændringsforslag er udtrykkeligt at henvise til turismes rolle i EFRU-
forordningen.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) EFRU bør bidrage til Europa 2020-
strategien og dermed sikre større 
koncentration af EFRU-støtte på Unionens 
prioriteter. Alt efter, hvilken kategori 
region der modtager støtte, bør EFRU-
støtten koncentreres på forskning og 
innovation, små og mellemstore 
virksomheder og modvirkning af 
klimaforandringer. Koncentrationsgraden 
bør tage hensyn til den pågældende regions 
udviklingsniveau og de specifikke behov i 
regioner, hvor BNP pr. indbygger i 
perioden 2007-2013 var mindre end 75 % 
af det gennemsnitlige BNP for EU-25 i 
referenceperioden.

(5) EFRU bør bidrage til Europa 2020-
strategien og dermed sikre større 
koncentration af EFRU-støtte på Unionens 
prioriteter. Alt efter, hvilken kategori 
region der modtager støtte, bør EFRU-
støtten hovedsageligt koncentreres på 
forskning og innovation, små og 
mellemstore virksomheder, mindskelse af 
eksterne omkostninger, modvirkning af 
klimaforandringer og udvikling af 
bæredygtige transportinfrastrukturer. 
Koncentrationsgraden bør tage hensyn til 
den pågældende regions udviklingsniveau 
og de specifikke behov i regioner, hvor 
BNP pr. indbygger i perioden 2007-2013 
var mindre end 75 % af det gennemsnitlige 
BNP for EU-25 i referenceperioden.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Når der ydes støtte til investeringer i 
transport- og mobilitetsprojekter skal 
EFRU følge de målsætninger, der er 
indeholdt i Kommissionens hvidbog om en 
køreplan for et fælles europæisk 
transportområde – mod et 
konkurrencedygtigt og ressourceeffektivt 
transportsystem1, og den tilsvarende 
parlamentsbeslutning af 15. december 
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20112.
__________________
1 COM2011(0144).
2 P7_TA(2011)0584.

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Inden for rammerne for en bæredygtig 
udvikling af bymiljøet anses det for 
nødvendigt at understøtte integrerede 
foranstaltninger til at afhjælpe de 
økonomiske, miljømæssige, klimamæssige 
og sociale problemstillinger i byområder 
og at fastlægge en procedure for opstilling 
af en liste over byer, der er omfattet af 
sådanne foranstaltninger, og den finansielle 
tildeling til sådanne foranstaltninger.

(7) Inden for rammerne for en bæredygtig 
udvikling af bymiljøet anses det for 
nødvendigt at understøtte integrerede 
foranstaltninger til at afhjælpe de 
økonomiske, miljømæssige, klimamæssige,  
sociale og mobilitetsmæssige 
problemstillinger i byområder og at 
fastlægge en procedure for opstilling af en 
liste over byer, der er omfattet af sådanne 
foranstaltninger, og den finansielle 
tildeling til sådanne foranstaltninger.

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

En overgang til bæredygtig mobilitet på 
grundlag af multimodal transport, 
integrerede transportsystemer og 
bortledning af international trafik og 
transittrafik fra bycentrene er af 
afgørende betydning for opnåelsen af 
Europa 2020-målene, i betragtning af at 
transporten tegner sig for 24 % af CO2-
udledningerne, og at udledningerne fra 
transportsektoren er steget med 34 % 
siden 1990. En bæredygtig mobilitet vil 
kræve omfattende investeringer, f.eks. 
omfartsveje omkring byområder, fremme 
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af en moderne og miljøvenlig kollektiv 
transport, intelligente 
trafikstyringssystemer og offentlige 
logistikplatforme eller intermodale 
terminaler.

Ændringsforslag 8
Forslag til forordning
Betragtning 7 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7b) Som følge af offentlige investeringer 
for milliarder af euro har andre sektorer 
opnået betydelige reduktioner i 
udledningen af drivhusgasser siden 1990, 
nemlig -34 % i industrien, -14 % i 
husholdningerne og -17 % i 
energiproduktionen.

Ændringsforslag 9
Forslag til forordning
Betragtning 7 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7c) Nye finansieringsprioriteter er 
uundværlige, idet størstedelen af EFRU's 
transportinvesteringer tidligere har været 
rettet mod vejtransport, selv om 
vejtransport allerede er ansvarlig for 
72 % af alle CO2-emissioner fra EU's 
transportsektor1.
__________________
Se Det Europæiske Miljøagentur (2011): 
EEA Report No 7/2011 - TERM 2011: 
Transport indicators tracking progress. 
Towards environmental targets in Europe 
(Kortlægning af resultaterne for 
transportindikatorer – Mod miljømål i 
Europa). 

Ændringsforslag 10
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Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Med henblik på at identificere eller 
afprøve nye løsninger på problemstillinger 
vedrørende bæredygtig byudvikling, som 
er relevante for hele Unionen, bør EFRU 
støtte innovative aktioner inden for 
bæredygtig byudvikling.

(9) Med henblik på at identificere eller 
afprøve nye løsninger på problemstillinger 
vedrørende bæredygtig byudvikling, som 
er relevante for hele Unionen, bør EFRU 
støtte innovative aktioner og teknologier 
inden for bæredygtig byudvikling,  
herunder innovative 
trafikstyringssystemer med særlig vægt på 
miljøvenlig transport, intermodalitet og 
bæredygtig mobilitet mellem byer, 
forstæder og landdistrikter.

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9a) Turistbranchen har et enormt 
udviklingspotentiale, virker 
vækststimulerende, har et meget tæt 
erhvervsmønster med mange små og 
mellemstore virksomheder og skaber et 
stort antal arbejdspladser. Den er derfor 
at strategisk betydning for EU, og EFRU 
bør støtte denne branche og andre 
brancher, som er knyttet til den. EFRU-
støtte er meget relevant, da turismen 
virkelig påvirker samhørigheden, 
dynamikken og tiltrækningskraften i 
regionerne, den fysiske udvikling og 
miljøet. EFRU-støtte til foranstaltninger, 
som skal bistå erhvervsfolk og kunder 
med henblik på at sikre etableringen og 
anvendelsen af bæredygtige, forsvarlige 
turistinfrastrukturer af høj kvalitet og en 
praksis som sikrer miljøet, 
naturlandskabet og biodiversiteten kan 
bidrage til at opnå målsætningerne for 
samhørighedspolitikken, Europa 2020-
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strategien og miljøpolitikken. 

Begrundelse

Turismen yder et væsentligt bidrag til værksten og konkurrenceevnen i Europa. Sektoren står 
over for en række udfordringer, som er afgørende for dens fremtid og som samtidig har 
alvorlige konsekvenser for miljøet, samhørigheden, den regionale dynamik og den fysiske 
udvikling. Der skal derfor være mulighed for EFRU-støtte til opnåelsen af målsætningerne i 
Europa 2020-strategien og samhørighedspolitikken.

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Betragtning 9 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9b) I overensstemmelse med Europa-
Parlamentets beslutning om en køreplan 
for et fælles europæiske transportområde 
(2011/2096(INI)) bør der i forbindelse 
med EFRU-støtte til foranstaltninger i 
byområder tages hensyn til de 
bæredygtige mobilitetsplaner, der 
udarbejdes for de pågældende byområder 
under iagttagelse af nærhedsprincippet.

Begrundelse

I overensstemmelse med tankegangen bag køreplanen for et fælles europæisk 
transportområde, hvor Parlamentet anmodede om, at der fremsættes forslag vedrørende 
mobilitet i byområder inden udgangen af 2015, skal Kommissionen vedtage bestemmelser om 
bæredygtige mobilitetsplaner, og i forbindelse med EFRU-støtte skal der tages hensyn til 
sådanne planer, når projekternes støtteberettigelse kontrolleres, og når der foretages en 
undersøgelse af, om midlerne er blevet anvendt korrekt.

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) EFRU bør tackle problemerne i 
forbindelse med, at områder med ekstrem 
lav befolkningstæthed ligger langt væk fra 

(10) EFRU bør tackle problemerne i 
forbindelse med, at områder med ekstrem 
lav befolkningstæthed ligger langt væk fra 
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og har dårlige adgangsbetingelser til store 
markeder, jf. protokol nr. 6 om særlige 
bestemmelser for mål 6 inden for 
rammerne af strukturfondene i Finland og 
Sverige til tiltrædelsesakten af 1994. EFRU 
bør ligeledes tackle de særlige problemer, 
som visse øer, bjergområder, 
grænseregioner og tyndt befolkede 
områder har, fordi deres geografiske 
placering bremser udviklingen, med 
henblik på at støtte en bæredygtig 
udvikling i disse områder.

og har dårlige adgangsbetingelser til store 
markeder, jf. protokol nr. 6 om særlige 
bestemmelser for mål 6 inden for 
rammerne af strukturfondene i Finland og 
Sverige til tiltrædelsesakten af 1994. EFRU 
bør ligeledes tackle de særlige problemer, 
som visse øer, bjergområder, 
grænseregioner og tyndt befolkede 
områder har, fordi deres geografiske 
placering bremser udviklingen, med 
henblik på at støtte en bæredygtig 
udvikling i disse områder. Som næste 
punkt bør EFRU beskæftige sig med 
problemer med regelmæssige 
transportforbindelser mellem nationale og 
regionale hovedstæder, mellem byer og 
deres opland - herunder landdistrikter -
eller mellem regioner, forbindelserne til 
industrizoner og internationale lufthavne 
samt infrastruktur til kulturel udveksling 
og turisme.

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11a) EFRU-bevillinger, der er 
øremærkede til transportinfrastrukturer, 
bør anvendes både til medfinansiering af 
mere bæredygtige transportsystemer og til 
fremme af den sociale og territoriale 
samhørighed i EU, mindskelse af 
udviklingskløften mellem regionerne og 
navnlig forbedring af tilgængeligheden og 
den kollektive mobilitet.

Ændringsforslag 15
Forslag til forordning
Betragtning 11 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11a) Artikel 195 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde 
fastslår, at Unionen skal supplere 
medlemsstaternes indsats i turistsektoren, 
særligt ved at fremme konkurrenceevnen 
for Unionens virksomheder inden for 
denne sektor.

Begrundelse

Siden den trådte i kraft, er turisme udtrykkeligt defineret som et af de politikområder, hvor 
EU kan gribe ind. Denne ændring bør afspejles i lovgivningen og 
finansieringsbestemmelserne.

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Artikel 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EFRU skal bidrage til finansieringen af 
støtte, som har til formål at styrke den 
økonomiske, sociale og territoriale 
samhørighed ved at afhjælpe de største 
regionale skævheder gennem støtte til 
udvikling og strukturel tilpasning af 
regionale økonomier, herunder omlægning 
af industriområder i nedgang og 
tilbagestående regioner.

EFRU skal bidrage til finansieringen af 
støtte, som har til formål at styrke den 
økonomiske, sociale og territoriale 
samhørighed ved at afhjælpe de største 
regionale skævheder gennem støtte til 
udvikling og strukturel tilpasning af 
regionale økonomier, herunder omlægning 
af industriområder i nedgang og 
tilbagestående regioner, under 
hensyntagen til områder, som lider under 
permanente naturlige eller demografiske 
handicap.

Ændringsforslag 17
Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) investeringer i infrastruktur, der tilbyder 
basisserviceydelser til borgerne inden for 

b) investeringer i infrastruktur, der tilbyder 
basisserviceydelser til borgerne inden for 
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energi, miljø, transport og informations- og 
kommunikationsteknologier (ikt)

energi, miljø, bæredygtig turisme og
transport og informations- og 
kommunikationsteknologier (ikt)

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) a investeringer i foranstaltninger til 
forbedring af energieffektiviteten inden 
for transportsektoren, navnlig i 
bytrafikken;

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 1 – litra d – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) udvikling af regionernes eget potentiale 
gennem støtte til regional og lokal
udvikling, forskning og innovation. 
Foranstaltningerne skal omfatte:

d) udvikling af regionernes eget potentiale 
gennem støtte til regional og lokal 
udvikling, forskning og innovation, mens 
det sikres, at forvaltningsbyrden ikke 
forøges. Foranstaltningerne skal omfatte:

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 1 – litra d – nr. iii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) støtte til offentlige forsknings- og 
innovationsorganer og investeringer i 
teknologiforskning og anvendt forskning i 
virksomheder

iii) støtte til offentlige forsknings- og 
innovationsorganer og investeringer i 
teknologi, transportsikkerhed, teknologisk 
innovation på transport- og 
mobilitetsområdet samt anvendt forskning 
i private virksomheder

Ændringsforslag 21
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Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 1 – litra d – nr. iv

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iv) netværkssamarbejde, samarbejde og 
erfaringsudveksling mellem regioner, byer 
og de relevante sociale, økonomiske og 
miljømæssige aktører

iv) netværkssamarbejde, samarbejde og 
udveksling af erfaringer og bedste praksis
mellem regioner, byer og de relevante 
sociale, økonomiske og miljømæssige 
aktører

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 1 – litra d – nr. iv a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iv a) etablering af ny kapacitet, 
undersøgelser og forberedende aktioner

Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I mere udviklede regioner støtter EFRU 
ikke investeringer i infrastruktur, der 
tilbyder basisserviceydelser til borgerne 
inden for miljø, transport og ikt.

udgår

Begrundelse

Hvis EFRU skal yde effektiv støtte til indsatsen for at virkeliggøre målsætningen i afsnittet 
"Investeringer i vækst og beskæftigelse", skal dets anvendelsesområde nødvendigvis omfatte 
miljø, transport og ict, som er afgørende sektorer i den forbindelse.

Ændringsforslag 24
Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – litra d a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) store projekter til vejforbindelser uden 
en grænseoverskridende forbindelse, 
lufthavne inden for 200 km fra hinanden, 
som ikke samarbejder om brug af 
infrastrukturkapacitet

Ændringsforslag 25

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra a – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) mindst 80 % af EFRU 's samlede 
ressourcer på nationalt plan tildeles de 
tematiske mål, der er fastsat i punkt 1, 3 og 
4 i artikel 9 i forordning (EU) nr. […]/2012 
[den generelle forordning],

i) mindst 80 % af EFRU 's samlede 
ressourcer på nationalt plan tildeles til 
maksimalt tre af de tematiske mål, der er 
fastsat i artikel 9 i forordning (EU) nr. 
[…]/2012 [den generelle forordning],

Begrundelse

Regionalpolitikken skal tage hensyn til, at der er forskellige behov i forskellige regioner. 
Tematisk koncentration er sikkert nødvendig, men der kan ikke træffes afgørelse uden 
hensyntagen til regionale forskelle. Hvis de enkelte regioner i samarbejde med Kommissionen 
vurderer deres investeringsbehov, kan prioriteringen fastlægges.

Ændringsforslag 26

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – nr. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) fremme iværksætterånden, navnlig ved 
at gøre det lettere at få økonomisk udbytte 
af nye ideer og fremme oprettelsen af nye 
virksomheder

a) fremme iværksætterånden, navnlig ved 
at gøre det lettere at få økonomisk udbytte 
af nye ideer og fremme oprettelsen af nye 
virksomheder i områder, som er afgørende 
for væksten og konkurrenceevnen i 
Europa, navnlig i forbindelse med turisme 
og dertil knyttede sektorer;
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Begrundelse

Turistsektoren, som omfatter mange små og mellemstore virksomheder, er en tæt 
sammenbundet erhvervssektor. Skærpet international konkurrence og nødvendigheden af, at 
virksomhederne inden for turistbranchen bevarer deres konkurrenceevne, gør det nødvendigt, 
at EU yder bistand til fremme af iværksætterånden inden for turistbranchen og dertil knyttede 
brancher.

Ændringsforslag 27

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – nr. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) udvikle nye forretningsmodeller for 
SMV, navnlig til internationalisering

b) udvikle og indføre nye 
forretningsmodeller for SMV, navnlig til 
internationalisering

Ændringsforslag 28

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – nr. 3 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) udvikling af aktiviteter i små og 
mellemstore virksomheder på nye 
områder, som vedrører europæiske og 
regionale problemer, f.eks. udvikling og 
fremme af tjenester i forbindelse med nye 
former for miljøvenlig turisme og 
økologisk turisme

Ændringsforslag 29

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – nr. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a) investeringer i turistprojekter og 
fremme af foranstaltninger, der er i 
overensstemmelse med den europæiske 
turiststrategi
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Begrundelse

Dette ændringsforslag henviser til artikel 195 i TEUF, som bestemmer, at Unionen supplerer 
medlemsstaternes indsats i turistsektoren.

Ændringsforslag 30

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – nr. 4 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) fremme energieffektivitet og SMV's
brug af vedvarende energi

b) forbedre energieffektiviteten og 
SMV'ers brug af vedvarende energi

Ændringsforslag 31

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – nr. 4 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) støtte energieffektivitet og brugen af 
energi fra vedvarende energikilder i 
offentlige infrastrukturer og boligsektoren

c) forbedre energieffektiviteten og brugen 
af energi fra vedvarende energikilder i 
offentlige infrastrukturer og boligsektoren

Ændringsforslag 32

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – nr. 4 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) fremme lavemissionsstrategier for 
byområder

e) fremme lavemissionsstrategier for 
byområder, navnlig gennem fremme af 
bæredygtig transport og mobilitet i 
lokalområderne, i byerne og i regionerne i 
form af kollektiv transport og ikke-
motoriseret mobilitet

Ændringsforslag 33

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – nr. 6 – litra e
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) forbedre bymiljøet, herunder genoprette 
forladte industrigrunde, og nedbringe 
luftforureningen

e) forbedre bymiljøet, herunder genoprette 
forladte industrigrunde, og nedbringe 
luftforureningen, herunder i byernes 
umiddelbare opland

Ændringsforslag 34

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – nr. 6 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ea) understøtte det lokale vækstpotentiale 
i bestemte områder ved at forbedre 
adgangen til og anvendelsen af bestemte 
naturbestemte og kulturelle ressourcer og 
udvikle en bæredygtig regional og lokal 
turisme

Ændringsforslag 35

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – nr. 6 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) fremme en bæredygtig turisme og 
tilskynde de professionelle inden for 
turistbranchen og dertil knyttede 
brancher samt turisterne til at tage 
ansvarlige initiativer og opføre sig 
ansvarligt, bl.a. for at mindske branchens 
konsekvenser for miljøet og for at lette 
tilpasningerne til klimaændringerne;

Begrundelse

Turismen har konsekvenser for miljøet. Man bør derfor fremme foranstaltninger til 
mindskelse af de skader, den forvolder på kulturarven og biodiversiteten, og fremme en 
ansvarlig og bæredygtig adfærd og infrastruktur.
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Ændringsforslag 36

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – nr. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7) fremme af bæredygtig transport og 
afskaffelse af flaskehalsproblemer i vigtige 
netinfrastrukturer ved at:

7) fremme af effektiv samordnet modalitet 
til fremme af bæredygtig, sikker og 
miljøeffektiv transport og mobilitet, men 
med hovedvægt på forbedring af den 
eksisterende infrastruktur, etablering af 
manglende forbindelser på tværs af 
grænserne samt afskaffelse af 
flaskehalsproblemer i vigtige 
netinfrastrukturer, herunder forbindelser 
til regionerne, lokalområderne, 
landdistrikterne og byerne

Ændringsforslag 37

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – nr. 7 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) støtte et multimodalt fælles europæisk 
transportområde ved at investere i det 
transeuropæiske transportnet(TEN-T)

a) støtte et bæredygtigt, sikkert og effektivt 
modalitetssamordnet fælles europæisk 
transportområde ved at investere i det 
transeuropæiske transportnet (TEN-T), idet 
man bør koncentrere sig om at integrere 
de medlemsstater, der er tiltrådt Den 
Europæiske Union den 1. maj 2004 eller 
derefter, og deres infrastrukturpolitiske 
behov ud fra hensynet til solidaritet og 
territorial samhørighed, og man samtidig 
på kort sigt bør koncentrere sig om en 
miljøeffektiv modernisering af den 
eksisterende infrastruktur og undgå at 
gøre sig afhængig af den langsigtede 
gennemførelse af storstilede projekter

Ændringsforslag 38

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – nr. 7 – litra b
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) forbedre regional mobilitet ved at 
forbinde sekundære og tertiære 
knudepunkter med TEN-T-infrastrukturen

b) forbedre regional mobilitet ved at 
forbinde sekundære og tertiære 
knudepunkter og netværker indbyrdes og 
med TEN-T-infrastrukturen

Begrundelse

Den regionale mobilitet og dynamikken i og tiltrækningskraften af regioner afhænger i 
væsentlig grad af den indbyrdes forbindelse mellem TEN-infrastrukturen og sekundære og 
tertiære knudepunkter og netværker.

Ændringsforslag 39

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – nr. 7 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) forbedre regional mobilitet ved at 
forbinde sekundære og tertiære 
knudepunkter med TEN-T-infrastrukturen

b) forbedre regional mobilitet ved at 
forbinde sekundære og tertiære 
knudepunkter med TEN-T-infrastrukturen
og investere i regionale lufthavne

Ændringsforslag 40

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – nr. 7 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) udvikle miljøvenlige 
lavemissionstransportsystemer og fremme 
bæredygtig mobilitet i byerne

c) forbedre, opgradere og udvikle og 
forbedre sikre, miljøvenlige, støjsvage, 
intelligente og interoperable
transportsystemer, som anvender varige 
energikilder, og fremme bæredygtig og 
tilgængelig mobilitet i regionerne, 
lokalsamfundene, landdistrikterne og
byerne

Ændringsforslag 41
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Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – nr. 7 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) færdiggøre den grundlæggende 
transportinfrastruktur i de mindre 
udviklede regioner for at forbedre den 
territoriale og sociale samhørighed, 
fremme beskæftigelsen, skabe et 
bæredygtigt og interoperabelt 
transportsystem, anvende miljøvenlige 
transportformer og forbedre sikkerheden 
og bekvemmeligheden af og adgangen til 
transport for EU's borgere

Ændringsforslag 42

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – nr. 7 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) udvikle sammenhængende interoperable 
jernbanesystemer af høj kvalitet

d) fremme optimal trafikudvikling via 
indførelse af intelligente 
transportsystemer og bl.a. udvikle og 
støtte sammenhængende interoperable og 
tilgængelige jernbanesystemer af høj 
kvalitet, herunder anvendelsen af ERTMS 
og støjdæmpende installationer på 
godstog; fremme miljøvenlige bustjenester 
og bæredygtig vandbåren transport

Ændringsforslag 43

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – nr. 7 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) udvikle et komplekst system af 
multimodal transport, herunder 
logistikplatforme, intermodale terminaler 
og indledende støtte til regulære 
intermodale transportforbindelser, 
inddrage industrizoner og internationale 
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lufthavne i den multimodale transport og
sikre hensigtsmæssige forbindelser fra 
dem til transeuropæiske og 
grundlæggende nationale infrastrukturer

Ændringsforslag 44

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – nr. 7 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) modernisere og forbedre effektiviteten 
af transporten i byerne;

Ændringsforslag 45

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – nr. 7 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) a. udvikle bæredygtige 
transportsystemer til søs eller i luften for i 
vidst mulig omfang at gøre øerne 
tilgængelige for passager- og godstrafik;

Ændringsforslag 46

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – nr. 7 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) udvikle turistinfrastrukturen, 
herunder transportinfrastrukturer til 
turistområder eller -faciliteter

Ændringsforslag 47

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – nr. 7 – litra d a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) udvikle er sikkert transportnetværk, 
navnlig for at virkeliggøre målet er en 
nedbringelse af antallet af trafikofre med 
50 %

Ændringsforslag 48

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – nr. 7 – litra d b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

db) forbedre regional mobilitet ved at 
forbinde sekundære og tertiære 
knudepunkter med TEN-T-
infrastrukturen

Ændringsforslag 49

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der anvendes fælles indikatorer som 
anført i bilaget til denne forordning, hvor 
det er relevant, og i overensstemmelse med 
artikel 24, stk. 3, i forordning (EU) nr. 
[…]/2012 [den generelle forordning]. For 
fælles indikatorer sættes udgangspunkterne 
til nul, og der fastsættes kumulative mål for 
2022.

Kommissionen videreudvikler listen over 
fælles indikatorer og tager bl.a. hensyn til 
behovet for at minimere de eksterne 
omkostninger, beskytte klimaet, mindske 
antallet af ulykker samt luftforurening og 
støj i overensstemmelse med artikel 24, 
stk. 3, i forordning (EU) nr. […]/2012 [den 
generelle forordning] og bestemmelserne i 
Europa-Parlamentets beslutning om en 
køreplan for et fælles europæisk 
transportområde [2011/2096(INI)]. For 
fælles indikatorer sættes udgangspunkterne 
til nul, og der fastsættes kumulative mål for 
2022.

Ændringsforslag 50
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Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For programspecifikke resultatindikatorer 
er udgangspunkterne de seneste 
tilgængelige data, og der fastsættes mål for 
2022, som kan udtrykkes enten
kvantitativt eller kvalitativt.

3. For programspecifikke 
resultatindikatorer er udgangspunkterne de 
seneste tilgængelige data, og der fastsættes 
mål for 2022, som udtrykkes både
kvantitativt og kvalitativt

Ændringsforslag 51

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. EFRU støtter inden for de operationelle 
programmer bæredygtig byudvikling 
gennem strategier, der fastlægger 
integrerede aktioner til at afhjælpe de 
økonomiske, miljømæssige, klimamæssige 
og sociale udfordringer i byerne.

1. EFRU støtter inden for de operationelle 
programmer bæredygtig byudvikling 
gennem strategier, der fastlægger 
integrerede aktioner til at afhjælpe de 
økonomiske, miljømæssige, klimamæssige,  
sociale og mobilitetsmæssige udfordringer 
i byerne.

Ændringsforslag 52

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. EFRU støtter inden for de operationelle 
programmer bæredygtig byudvikling 
gennem strategier, der fastlægger 
integrerede aktioner til at afhjælpe de 
økonomiske, miljømæssige, klimamæssige 
og sociale udfordringer i byerne.

1. EFRU støtter inden for de operationelle 
programmer bæredygtig byudvikling 
gennem strategier, der fastlægger 
integrerede aktioner til at afhjælpe de 
økonomiske, miljømæssige, klimamæssige, 
transportmæssige og sociale udfordringer i 
byerne.

Ændringsforslag 53

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. I overensstemmelse med Europa-
Parlamentet køreplan for et fælles 
europæisk transportområde 
(2011/2096(INI) og nærhedsprincippet 
skal der i forbindelse med 
byudviklingsstøtte tages hensyn til de 
mobilitetsplaner, der er udarbejdet for et 
givet byområde, idet bestemmelserne om 
sådanne planer skal fastsættes af 
Kommissionen i et forslag om mobilitet i 
byområder, som skal fremsættes senest i 
2015.

Begrundelse

I overensstemmelse med tankegangen bag køreplanen for et fælles europæisk 
transportområde, hvor Parlamentet anmodede om, at der fremsættes forslag vedrørende 
mobilitet i byområder inden udgangen af 2015, skal Kommissionen vedtage bestemmelser om 
bæredygtige mobilitetsplaner, og i forbindelse med EFRU-støtte skal der tages hensyn til 
sådanne planer, når projekternes støtteberettigelse kontrolleres, og når der foretages en 
undersøgelse af, om midlerne er blevet anvendt korrekt.

Ændringsforslag 54
Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – afsnit 2 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) forbedring af sundheden og 
livskvaliteten for befolkningen i 
byområder ved at reducere ulykker, støj 
og luftforurening gennem 
samfinansierede transportprojekter

Ændringsforslag 55

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – afsnit 2 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) byens budget per capita
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Ændringsforslag 56

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – afsnit 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) hvorvidt der findes en strategi for 
integrerede aktioner til at afhjælpe de 
økonomiske, miljømæssige, klimamæssige 
og sociale udfordringer i byområderne.

b) hvorvidt der findes en strategi for 
integrerede aktioner til at afhjælpe de 
økonomiske, miljømæssige, klimamæssige,  
sociale og mobilitetsmæssige udfordringer 
i byområderne.

Ændringsforslag 57

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – afsnit 2 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba)  litra a) forhindrer ikke udvælgelse af 
byer i fjerntliggende regioner eller i 
øregioner eller byer, hvis befolkningstal 
er betydelige lavere end befolkningstallet i 
storbyområderne i den pågældende 
medlemsstat

Ændringsforslag 58

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I forbindelse med operationelle 
programmer, der medfinansieres af EFRU 
og dækker områder med alvorlige 
naturbetingede eller demografiske ulemper 
af permanent art, jf. artikel 111, stk. 4, i 
forordning (EU) nr. […]/2012 [den 
generelle forordning], skal 
opmærksomheden især være rettet mod at 
løse disse områders specifikke 
vanskeligheder.

I forbindelse med operationelle 
programmer, der medfinansieres af EFRU 
og dækker områder med alvorlige 
naturbetingede eller demografiske ulemper 
af permanent art, jf. artikel 111, stk. 4, i 
forordning (EU) nr. […]/2012 [den 
generelle forordning], skal 
opmærksomheden især være rettet mod at 
forbedre mobiliteten i og adgangen til 
disse regioner og løse disse områders 
specifikke vanskeligheder.
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Ændringsforslag 59

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) godstransportydelser og startstøtte til 
transportydelser

b) godstransportydelser og startstøtte til 
sikre transportydelser på grundlag af 
bæredygtig mobilitet

Ændringsforslag 60
Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1 – afsnit 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) de konkrete muligheder for projekter 
inden for bæredygtig turisme, der bygger 
på beskyttelse af natur- og kulturarven 
samt den historiske arv

Ændringsforslag 61

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Alle virksomheder, der er 
hjemmehørende i de yderste randområder 
er berettiget til en bestemt supplerende 
støtte og som en undtagelse fra artikel 3, 
stk. 1, produktionsstøtte fra EFRU.

Ændringsforslag 62

Forslag til forordning
Artikel 15 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 15a
Evaluering

Senest den 31. december 2017 forelægger 
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Kommissionen Rådet og Europa-
Parlamentet en evalueringsrapport om 
gennemførelsen af målene i denne 
forordning.

Ændringsforslag 63

Forslag til forordning
Bilag – række 10 a (ny)

Kommissionens forslag

Turisme besøg Antal besøg hos støttede 
attraktioner 

Ændringsforslag

Turisme besøg Antal besøg hos støttede 
attraktioner 

EUR Omfang af investeringer i 
smart og bæredygtig 
mobilitet

Ændringsforslag 64

Forslag til forordning
Bilag – række 15 

Kommissionens forslag

Jernbane km Samlet længde af nye 
banestrækninger
 heraf: TEN-T

km Samlet længde af 
ombyggede eller 
opgraderede 
banestrækninger
 heraf: TEN-T

Ændringsforslag

Jernbane km Samlet længde af nye 
banestrækninger
 heraf: TEN-T

km Samlet længde af 
reparerede, ombyggede 
eller opgraderede 
jernbanelinjer
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 heraf: TEN-T

Ændringsforslag 65

Forslag til forordning
Bilag – række 16 a

Kommissionens forslag

Jernbane km Samlet længde af nye 
banestrækninger

 heraf: TEN-T

km Samlet længde af 
ombyggede eller 
opgraderede 
banestrækninger

 heraf: TEN-T

Ændringsforslag

Jernbane km Samlet længde af nye 
banestrækninger

 heraf: TEN-T

km Samlet længde af
ombyggede eller 
opgraderede 
banestrækninger

 heraf: TEN-T

antal nybyggede, genopbyggede 
eller opgraderede 
grænseoverskridende 
afsnit

Ændringsforslag 66

Forslag til forordning
Bilag – række 16 a (ny)

Kommissionens forslag

Transport
Jernbane km Samlet længde af nye 

banestrækninger
heraf: TEN-T
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km Samlet længde af 
ombyggede eller 
opgraderede 
banestrækninger

Ændringsforslag

Transport
Jernbane km Samlet længde af nye 

banestrækninger
heraf: TEN-T

km Samlet længde af 
ombyggede eller 
opgraderede 
banestrækninger

t/km Forøgelse af den 
transporterede 
godsvolumen med 
jernbane

Ændringsforslag 67

Forslag til forordning
Bilag – række 16 b (ny)

Kommissionens forslag

Transport
Jernbane km Samlet længde af nye 

banestrækninger
heraf: TEN-T

km Samlet længde af 
ombyggede eller 
opgraderede 
banestrækninger

Ændringsforslag

Transport
Jernbane km Samlet længde af nye 

banestrækninger
heraf: TEN-T

km Samlet længde af 
ombyggede eller 
opgraderede 
banestrækninger

passagerer/km Stigning i antallet af 
passagerer, der befordres 
med jernbane
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Ændringsforslag 68

Forslag til forordning
Bilag – række 16 c (ny)

Kommissionens forslag

Transport
Jernbane km Samlet længde af nye 

banestrækninger
heraf: TEN-T

km Samlet længde af 
ombyggede eller 
opgraderede 
banestrækninger

Ændringsforslag

Transport
Jernbane km Samlet længde af nye 

banestrækninger
heraf: TEN-T

km Samlet længde af 
ombyggede eller 
opgraderede 
banestrækninger

km Den samlede længde af 
jernbaner, der er udstyret 
med ERTMS

Ændringsforslag 69

Forslag til forordning
Bilag – række 19 

Kommissionens forslag

Veje km Samlet længde af 
nybyggede veje
heraf: TEN-T

km Samlet længde af 
ombyggede eller 
opgraderede veje
heraf: TEN-T
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Ændringsforslag

Veje km Samlet længde af 
nybyggede veje
heraf: TEN-T

km Samlet længde af 
reparerede, ombyggede 
eller opgraderede veje
heraf: TEN-T

Ændringsforslag 70

Forslag til forordning
Bilag – række 20 a (ny)

Kommissionens forslag

Veje km Samlet længde af 
nybyggede veje

 heraf: TEN-T

km Samlet længde af 
ombyggede eller 
opgraderede veje

 heraf: TEN-T

Ændringsforslag

Veje km Samlet længde af 
nybyggede veje

 heraf: TEN-T

km Samlet længde af 
ombyggede eller 
opgraderede veje

 heraf: TEN-T

antal nybyggede, genopbyggede 
eller opgraderede 
grænseoverskridende 
afsnit

Ændringsforslag 71

Forslag til forordning
Bilag – række 20 a (ny)
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Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Internationale lufthavne minutter Den samlede besparelse i 
den gennemsnitlige 
transporttid med kollektiv 
transport fra det 
nærmeste bycentrum til 
lufthavnen

Ændringsforslag 72

Forslag til forordning
Bilag – række 21 a (ny)

Kommissionens forslag

Bytransport passagerture Forøgelse af passagerture, 
hvor der benyttes støttede 
bytransporttjenester

Ændringsforslag

Bytransport passagerture Forøgelse af passagerture, 
hvor der benyttes støttede 
bytransporttjenester

procent Ændring i andel af 
transporten, der udgøres 
af offentlig transport og 
ikke-motoriseret mobilitet 
såsom gang og cykling

Ændringsforslag 73

Forslag til forordning
Bilag – række 21 a (ny)

Kommissionens forslag

Bytransport passagerture Forøgelse af passagerture, 
hvor der benyttes støttede 
bytransporttjenester

Ændringsforslag

Bytransport passagerture Forøgelse af passagerture, 
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hvor der benyttes støttede 
bytransporttjenester

mere miljøeffektive 
køretøjer

Stigning i antallet af 
køretøjer og udvikling af 
den dermed forbundne 
infrastruktur med 
henblik på mere 
miljøeffektiv bytransport

Ændringsforslag 74

Forslag til forordning
Bilag – 22 a (ny)

Kommissionens forslag

Indre vandveje ton-km Forøgelse af gods 
transporteret ad 
forbedrede indre vandveje

Ændringsforslag

Indre vandveje ton-km Forøgelse af gods 
transporteret ad 
forbedrede indre vandveje

passagerture Stigning i antallet af 
mennesker, der benytter 
sig af transport ad indre 
vandveje

Ændringsforslag 75

Forslag til forordning
Bilag – række 22 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Klimapåvirkning mio. ton CO2-
ækvivalenter

ændring af 
drivhusgasemissioner 
som følge af 
samfinansierede 
foranstaltning(er)
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Ændringsforslag 76

Forslag til forordning
Bilag – række 27 

Kommissionens forslag

Behandling af spildevand personækvivalenter Yderligere antal personer 
omfattet af en forbedret
spildevandsrensning

Ændringsforslag

Behandling af spildevand personækvivalenter Yderligere kapacitet til 
spildevandsrensning

Ændringsforslag 77

Forslag til forordning
Bilag – række 32 

Kommissionens forslag

Natur og biodiversitet hektar Overfladeareal af 
levesteder med en bedre 
bevaringsstatus

Ændringsforslag

Natur og biodiversitet hektar Overfladeareal af 
genetablerede biotoper
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