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KORTFATTAD MOTIVERING

Kommissionens förslag

I den här förordningen fastställs bestämmelserna för Europeiska regionala utvecklingsfonden 
(Eruf), medan förordning (EG) nr 1083/2006 upphävs. Eruf har som mål att stärka den 
ekonomiska och sociala sammanhållningen i Europeiska unionen genom att korrigera 
obalanser mellan olika regioner i EU. Den ger stöd till regional och lokal utveckling genom 
att samfinansiera investeringar i FoU och innovation, klimatförändringar och miljö, 
företagsstöd till små och medelstora företag, tjänster av allmänt ekonomiskt intresse, tele-, 
energi- och transportinfrastruktur, vård- och utbildningsinfrastruktur, social infrastruktur och 
hållbar stadsutveckling.

Föredragandens ståndpunkt

Föredraganden stöder kommissionens förslag, men förespråkar en bättre integrering av 
Europa 2020-målen i EU:s strukturinstrument, särskilt när det gäller 
finansieringsprioriteringar. Samstämmighet måste säkras mellan denna förordning och 
förordningarna om de transeuropeiska transportnäten (TEN-T) och Fonden för ett 
sammanlänkat Europa.

Föredraganden håller med om att en resultatinriktad strategi måste följas och att man i högre 
grad måste använda villkor (förhandsvillkor) när det gäller övergången till en mer hållbar och 
effektiv transport och rölighet samt säkerhet, bullerminskning, miljölagstiftning och skydd av 
klimat och biologisk mångfald.

Transportsektorn ansvarar för nästan 24 procent av alla koldioxidutsläpp, och dessa utsläpp 
har ökat med 34 procent sedan 1990. Med hänsyn till den tid som krävs för att utforma och 
genomföra storskaliga infrastrukturprojekt kommer de investeringar som görs under de 
kommande åren att vara avgörande för transport och rörlighet under de närmaste årtiondena.
För att garantera en hög livskvalitet för de kommande generationerna EU-medborgare bör 
europeiska projekt främja hållbara transportsätt och fokusera på ”transportkedjor” som 
kombinerar gångtrafik, cykling, samåkning med bil, bilpooler och kollektivtrafik och som är 
tillräckligt flexibla så att de kan anpassas till nya lösningar för rörlighet.

Eftersom en betydande del av EU:s transportfinansiering kommer från 
Sammanhållningsfonden och Eruf är det ytterst viktigt att flytta om EU:s 
finansieringsprioriteringar inom deras respektive ramar och inrikta dem på investeringar i 
smart och hållbar rörlighet så att alla eventuella framtida externa kostnader som är kopplade 
till detta kan undvikas eller åtminstone begränsas. Detta kommer även att minska bördan för 
framtida budgetar på regional nivå, nationell nivå och unionsnivå. Europa har inte längre råd 
att stödja extremt kostsamma och långdragna storskaliga projekt. I stället för att ”tänka stort” 
måste EU börja ”agera smart”.

I detta sammanhang är det europeiska mervärdet avgörande, och föredraganden anser att 
strukturstöd i första hand bör syfta till att stärka intermodaliteten, avlägsna flaskhalsar, 
komplettera sådana gränsöverskridande förbindelser som saknas och säkerställa att 
lagstiftning avseende säkerheten och skyddet av miljön, klimatet och den biologiska 
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mångfalden respekteras fullt ut. Därför behövs det bättre miljökonsekvensbedömningar och 
tydliga förhandskriterier för att ge stödmottagarna incitament att se över sin politik på 
nationell, regional och lokal nivå.

Denna ståndpunkt återspeglas genom ändringsförslagen nedan.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för transport och turism uppmanar utskottet för regional utveckling att som 
ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Enligt artikel 176 i fördraget är syftet 
med Europeiska regionala 
utvecklingsfonden (Eruf) att bidra till att 
avhjälpa de viktigaste regionala 
obalanserna i unionen. Eruf bidrar således 
till att minska dels klyftan i 
utvecklingsnivå mellan olika regioner, dels 
den grad av eftersläpning som 
kännetecknar de minst gynnade regionerna, 
inklusive områden på landsbygden och i 
städerna, industriregioner på tillbakagång, 
områden med svåra och beständiga 
naturbetingade eller demografiska 
nackdelar, till exempel öar, bergsområden, 
glesbygdsområden och gränsområden.

(1) Enligt artikel 176 i fördraget är syftet 
med Europeiska regionala 
utvecklingsfonden (Eruf) att bidra till att 
avhjälpa de viktigaste regionala 
obalanserna i unionen och därmed stärka 
principen om territoriell sammanhållning.
Eruf bidrar således till att minska dels 
klyftan i utvecklingsnivå mellan olika 
regioner, dels den grad av eftersläpning 
som kännetecknar de minst gynnade 
regionerna, inklusive områden på 
landsbygden och i städerna, 
industriregioner på tillbakagång, områden 
med svåra och beständiga naturbetingade 
eller demografiska nackdelar, till exempel 
öar, bergsområden, glesbygdsområden och 
gränsområden.

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) Insatser för att stärka den 
ekonomiska, sociala och territoriella 
sammanhållningen syftar till att åtgärda 
de befintliga territoriella obalanserna och 
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de skillnader som förekommer i fråga om 
utveckling och tillgänglighet. För att detta 
ska lyckas krävs det en utjämning av 
obalanserna mellan kust- och 
inlandsområden, städer och landsbygd 
samt mellan områden med goda 
kommunikationer och isolerade områden, 
och en sådan utjämning bör prioriteras 
inom sammanhållningspolitiken, såsom 
den genomförs genom denna förordning.
Mot bakgrund av detta behov är det viktigt 
att främja och garantera en balanserad 
och miljövänlig samhällsplanering som 
vilar på välfungerande och hållbar 
transport-, energi-, tjänste- och 
turistinfrastruktur som ska kunna 
utnyttjas utan fysiska, tekniska och 
administrativa hinder. Ett sådant 
integrerat tillvägagångssätt bör kunna 
främja en smart och hållbar tillväxt för 
alla och bidra till att unionens mål för 
regional utveckling kan uppnås.

Motivering

Ekonomisk, social och territoriell sammanhållning är en förutsättning för en smart och 
hållbar tillväxt för alla i Europa. De fortsatta territoriella obalanserna, i fråga om dynamik 
och tillgänglighet, bromsar dock denna sammanhållning. För att komma tillrätta med denna 
situation är det viktigt att via Eruf:s mål ”Investeringar i tillväxt och sysselsättning” främja 
en utjämning av obalanserna mellan regionerna, med utgångspunkt i välfungerande 
infrastruktur.

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) I likhet med vad som framhålls i 
Europaparlamentets resolution av den 
8 juni 2011 ”Investering i framtiden: en 
ny flerårig budgetram för ett 
konkurrenskraftigt och hållbart Europa 
för alla” utgör turismen en av unionens 
nya befogenheter; unionens strategi för 
denna näring bör bidra till att stärka dess 
konkurrenskraft och den bör stödjas via 
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lämplig finansiering för nästa period.

Motivering

Syftet med detta ändringsförslag är att kraftigare betona den roll som även turismen bör ha 
inom ramen för Eruf-förordningen.

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Eruf bör bidra till Europa 2020, så att 
man säkerställer en större koncentration av 
Eruf-stöd till unionens prioriteringar.
Beroende på vilken regionkategori som 
stödet ges till, bör det koncentreras på 
forskning och innovation, små och 
medelstora företag samt åtgärder för 
minskade klimatförändringar.
Koncentrationsgraden bör anpassas till 
regionens utvecklingsnivå och de särskilda 
behoven hos regioner vars BNP per capita 
för perioden 2007–13 var lägre än 75 % av 
BNP-genomsnittet för EU-25 under 
referensperioden.

(5) Eruf bör bidra till Europa 2020, så att 
man säkerställer en större koncentration av 
Eruf-stöd till unionens prioriteringar.
Beroende på vilken regionkategori som 
stödet ges till, bör det framför allt 
koncentreras på forskning och innovation, 
små och medelstora företag, minimering 
av externa kostnader samt åtgärder för 
minskade klimatförändringar och 
utveckling av hållbar 
transportinfrastruktur.
Koncentrationsgraden bör anpassas till 
regionens utvecklingsnivå och de särskilda 
behoven hos regioner vars BNP per capita 
för perioden 2007–13 var lägre än 75 % av 
BNP-genomsnittet för EU-25 under 
referensperioden.

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) Vid stöd till investeringar i transport-
och rörlighetsprojekt bör Eruf riktas mot 
de mål som definieras i kommissionens 
vitbok ”Färdplan för ett gemensamt 
europeiskt transportområde – ett 
konkurrenskraftigt och resurseffektivt 
transportssystem”1 och i 
Europaparlamentets resolution om detta 
från den 15 december 20112.
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_____________
1 COM(2011)0144
2 P7_TA(2011)0584

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Inom ramen för en hållbar 
stadsutveckling anses det nödvändigt att 
stödja integrerade åtgärder för att tackla de 
såväl ekonomiska, miljö- och
klimatmässiga som samhälleliga 
utmaningar som påverkar stadsområdena 
samt att fastställa ett förfarande för att 
fastställa förteckningen över städer som 
omfattas av åtgärderna och de finansiella 
anslag som avsätts för dessa åtgärder.

(7) Inom ramen för en hållbar 
stadsutveckling anses det nödvändigt att 
stödja integrerade åtgärder för att tackla de 
ekonomiska, miljömässiga, klimatmässiga,
samhälleliga och rörlighetsrelaterade
utmaningar som påverkar stadsområdena 
samt att fastställa ett förfarande för att 
fastställa förteckningen över städer som 
omfattas av åtgärderna och de finansiella 
anslag som avsätts för dessa åtgärder.

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7a) En övergång till hållbar rörlighet 
som bygger på multimodala transporter, 
integrerade transportsystem och 
utflyttning av internationell trafik och 
genomfartstrafik från stadskärnorna är 
avgörande för att man ska kunna nå EU 
2020-målen, eftersom transporterna utgör 
24 % av alla koldioxidutsläpp i unionen 
och utsläppen från transporterna i 
unionen har stigit med 34 % sedan 1990.
Hållbar rörlighet kommer att kräva stora 
investeringar, i form av bland annat 
förbifarter i stadsområden, främjande av 
modern och miljövänlig kollektivtrafik, 
intelligenta trafikledningssystem samt 
offentliga logistikplattformar eller 
intermodala terminaler.
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Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Skäl 7b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7b) Med stöd av offentliga investeringar 
på flera miljarder euro har andra sektorer 
uppnått avsevärt mindre utsläpp av 
växthusgaser, motsvarande -34 procent 
inom industrin, -14 procent i hushållen 
och -17 procent inom energiproduktionen, 
sedan 1990.

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Skäl 7d (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7d) Det behövs nya 
finansieringsprioriteringar som fokuserar 
på att skapa komplexa multimodala 
transporter, eftersom den största delen av 
transportinvesteringarna från Eruf 
tidigare har varit inriktad på 
vägtransporter, trots att vägtransporterna 
redan står för 72 procent av alla 
koldioxidutsläpp från unionens 
transportsektor.1

_________________
1 Se Europeiska miljöbyrån, 2011:
Europeiska miljöbyråns rapport nr 7/2011 
”TERM 2011: transport indicators 
tracking progress towards environmental 
targets in Europe”

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Skäl 9
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) För att kartlägga eller testa nya 
lösningar på frågor som rör hållbar 
stadsutveckling med relevans på 
unionsnivå, bör Eruf stödja innovativa 
åtgärder på området hållbar 
stadsutveckling.

(9) För att kartlägga eller testa nya 
lösningar på frågor som rör hållbar 
stadsutveckling med relevans på 
unionsnivå, bör Eruf stödja innovativa 
åtgärder och teknik på området hållbar 
stadsutveckling, inklusive innovativa 
trafikledningssystem, med särskilt fokus 
på miljövänliga transporter, 
intermodalitet och hållbar rörlighet 
mellan städer, ytterområden och 
landsbygd.

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9a) Turistnäringen har en stor 
utvecklings- och tillväxtspotential, den 
stimulerar tillväxten i hög grad, har ett 
betydande näringsliv med många små och 
medelstora företag och anställer många 
människor. Den är därför strategiskt 
viktig för unionen, och Eruf bör stödja 
denna näring och andra närbesläktade 
sektorer. Eruf-stödet är desto mer 
relevant, eftersom turismen har en verklig 
inverkan på sammanhållningen, 
dynamiken, attraktionskraften och den 
regionala utvecklingen samt miljön. Eruf-
stöd till åtgärder för att stödja 
yrkesutövare och konsumenter i syfte att 
garantera tillgängligheten och 
utnyttjandet av bärkraftiga, ansvarsfulla 
och högkvalitativa turistinfrastrukturer 
och turistformer som respekterar miljön, 
naturarvet och den biologiska 
mångfalden, kan bidra till uppnåendet av 
målen för sammanhållningspolitiken, 
Europa 2020-strategin och miljöskyddet.



PE486.006v02-00 10/36 AD\905853SV.doc

SV

Motivering

Turistnäringen bidrar i stor utsträckning till den europeiska tillväxten och konkurrenskraften.
Näringen står inför en rad utmaningar som är avgörande för dess överlevnad och som 
samtidigt har en betydande inverkan på miljön, sammanhållningen och den regionala 
dynamiken och utvecklingen i Europa. Det bör därför vara möjligt att använda Eruf-stöd till 
åtgärder som bidrar till ett uppnående av målen i Europa 2020-strategin och målen för 
sammanhållningspolitiken.

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Skäl 9b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9b) I överensstämmelse med 
bestämmelserna i Europaparlamentets 
färdplan för ett gemensamt europeiskt 
transportområde (2011/2096(INI)), bör 
det i förbindelse med Eruf-stöd till 
stadsområden tas hänsyn till de planer för 
hållbar rörlighet som utarbetas för de 
berörda städerna, med beaktande av 
subsidiaritetsprincipen.

Motivering

I överensstämmelse med idén bakom färdplanen för ett gemensamt europeiskt 
transportområde, i vilken parlamentet efterlyser förslag avseende rörlighet i städerna före 
utgången av 2015, ska bestämmelserna i planen för rörlighet i städer fastställas av 
kommissionen och, i samband med Eruf-finansiering, ska det tas hänsyn till dessa planer när 
man kontrollerar att projekten är stödberättigade och att de anslagna medlen används 
korrekt.

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Eruf bör uppmärksamma de ytterst 
glesbefolkade områdenas problem när det 
gäller tillgänglighet och långa avstånd till 
stora marknader, i enlighet med protokoll 
nr 6 till 1994 års anslutningsakt om 

(10) Eruf bör uppmärksamma de ytterst 
glesbefolkade områdenas problem när det 
gäller tillgänglighet och långa avstånd till 
stora marknader, i enlighet med protokoll 
nr 6 till 1994 års anslutningsakt om 
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särskilda bestämmelser om mål 6 inom 
ramen för strukturfonderna i Finland och 
Sverige. Eruf bör också uppmärksamma de 
särskilda svårigheter som finns såväl på 
vissa öar som i bergsområden, 
gränsområden och glesbygdsområden, 
eftersom deras geografiska läge hämmar 
deras utveckling, samt se till att stödja en 
hållbar utveckling.

särskilda bestämmelser om mål 6 inom 
ramen för strukturfonderna i Finland och 
Sverige. Eruf bör också uppmärksamma de 
särskilda svårigheter som finns såväl på 
vissa öar som i bergsområden, 
gränsområden och glesbygdsområden, 
eftersom deras geografiska läge hämmar 
deras utveckling, samt se till att stödja en 
hållbar utveckling. Därefter bör Eruf 
uppmärksamma problemen med regionala 
transporttjänster till och från nationella 
och regionala huvudstäder, förbindelser 
mellan städer och deras omgivande 
områden – inklusive landsbygdsområden 
– eller regioner, förbindelser till 
industriområden och internationella 
flygplatser samt kulturutbyte och 
turistinfrastruktur.

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11a) De medel i Eruf som är avsatta för 
transportinfrastruktur bör utöver målet 
att samfinansiera ett hållbarare 
transportsystem även vara inriktade på att 
främja unionens sociala och territoriella 
sammanhållning och minska 
utvecklingsklyftorna mellan regionerna 
samt, inte minst, på att förbättra 
tillgängligheten och befolkningens 
rörlighet.

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11a) I artikel 195 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt står 
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det att unionen ska komplettera 
medlemsstaternas insatser inom 
turistsektorn, särskilt genom att främja 
konkurrenskraften hos unionens företag 
inom denna sektor.

Motivering

Sedan fördragets ikraftträdande definieras turism uttryckligen som ett av de politikområden 
där EU kan vidta åtgärder. Denna ändring måste speglas i lagstiftning och 
finansieringsregler.

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Artikel 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Eruf ska bidra till finansieringen av stöd 
som ska förstärka den ekonomiska, sociala 
och territoriala sammanhållningen genom 
att motverka de viktigaste regionala 
obalanserna genom stöd till utveckling och 
strukturell anpassning av regionala 
ekonomier, bland annat omstrukturering av 
industriregioner på tillbakagång och 
regioner som utvecklas långsammare.

Eruf ska bidra till finansieringen av stöd 
som ska förstärka den ekonomiska, sociala 
och territoriala sammanhållningen genom 
att motverka de viktigaste regionala 
obalanserna genom stöd till utveckling och 
strukturell anpassning av regionala 
ekonomier, bland annat omstrukturering av 
industriregioner på tillbakagång och 
regioner som utvecklas långsammare, med 
hänsyn tagen till svårigheterna i områden 
med svåra och beständiga naturbetingade 
eller demografiska nackdelar.

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Investeringar i infrastruktur för 
grundläggande tjänster till medborgarna på 
områdena energi, miljö, transport samt 
informations- och kommunikationsteknik 
(IKT).

b) Investeringar i infrastruktur för 
grundläggande tjänster till medborgarna på 
områdena energi, miljö, hållbar turism och 
transport samt informations- och 
kommunikationsteknik (IKT).
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Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Investeringar i åtgärder för ökad 
energieffektivitet i transportsektorn, 
särskilt inom stadstransporterna.

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 1 – led d – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Utveckling av de inneboende 
möjligheterna genom stöd till regional och 
lokal utveckling, forskning och innovation.
Dessa åtgärder ska omfatta

d) Utveckling av de inneboende 
möjligheterna genom stöd till regional och 
lokal utveckling, forskning och innovation, 
samtidigt som man undviker att öka 
byråkratin. Dessa åtgärder ska omfatta

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 1 – led d – led iii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iii) stöd till offentlig forskning och 
innovationsorgan samt investeringar i 
teknik och tillämpad forskning hos företag,

iii) stöd till offentlig forskning och 
innovationsorgan samt investeringar i 
teknik, transportsäkerhet, teknisk 
innovation inom transport och rörlighet
samt tillämpad forskning hos företag

Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 1 – led d – led iv

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iv) nätverksarbete, samarbete och utbyte av 
erfarenheter mellan regioner, städer samt 

iv) nätverksarbete, samarbete och utbyte av 
erfarenheter och bästa praxis mellan 
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relevanta aktörer inom samhälle, ekonomi 
och miljö.

regioner, städer samt relevanta aktörer 
inom samhälle, ekonomi och miljö.

Ändringsförslag 22

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iva) nytt kapacitetsbyggande, studier och 
förberedande åtgärder.

Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I mer utvecklade regioner ska Eruf inte 
stödja investeringar i infrastruktur för 
grundläggande tjänster till medborgarna 
på områdena miljö, transport samt 
informations- och kommunikationsteknik 
(IKT).

utgår

Ändringsförslag 24

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) Stora projekt för att bygga vägar utan 
gränsöverskridande förbindelser och 
flygplatser som ligger högst 200 kilometer 
från varandra men som inte samarbetar 
när det gäller användningen av 
infrastrukturkapacitet.

Ändringsförslag 25

Förslag till förordning
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Artikel 4 – stycke 1 – led a – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) minst 80 % av Eruf-medlen på nationell 
nivå tilldelas de tematiska mål som anges i 
leden 1, 3 och 4 i artikel 9 i förordning 
(EU) nr […]/2012 [grundförordningen], 
och

i) minst 80 % av Eruf-medlen på nationell 
nivå tilldelas högst tre av de tematiska mål 
som anges i artikel 9 i förordning (EU) 
nr […]/2012 [grundförordningen],

Motivering

Regionalpolitiken bör ta hänsyn till regionernas olika behov. Den tematiska koncentrationen 
behövs utan tvekan, men urvalet kan inte göras utan att man beaktar regionernas olika 
karaktärsdrag. Om de enskilda regionerna tillsammans med kommissionen gör en 
behovsbedömning kommer man att kunna bestämma vilka prioriteringar finansieringen ska 
inriktas på.

Ändringsförslag 26
Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – led 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) främja entreprenörskap, särskilt genom 
att underlätta det ekonomiska utnyttjandet 
av nya idéer och främja skapandet av nya 
företag,

a) främja entreprenörskap, särskilt genom 
att underlätta det ekonomiska utnyttjandet 
av nya idéer och främja skapandet av nya 
företag inom områden som är avgörande 
för den europeiska tillväxten och 
konkurrenskraften, i synnerhet turism 
och närbesläktade sektorer,

Motivering

Turistnäringen, som omfattar många små och medelstora företag, har en tät ekonomisk 
struktur. Den allt hårdare internationella konkurrensen och behovet av att värna om näringen 
och dess företags konkurrenskraft gör att det behövs EU-stöd för att främja entreprenörskap 
inom turistnäringen och dess närbesläktade sektorer.

Ändringsförslag 27
Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – led 3 – led b



PE486.006v02-00 16/36 AD\905853SV.doc

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) utveckla nya företagsmodeller för små 
och medelstora företag, särskilt för 
internationalisering.

b) utveckla och tillämpa nya 
företagsmodeller för små och medelstora 
företag, särskilt för internationalisering.

Ändringsförslag 28
Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – led 3 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) utveckla små och medelstora företags 
verksamhet på framväxande områden 
knutna till EU-täckande och regionala 
utmaningar, t.ex. utformning och 
främjande av tjänster med anknytning till 
nya former av miljövänlig turism och 
ekoturism,

Ändringsförslag 29

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – led 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Investeringar i turistprojekt och 
främjande av åtgärder som gynnar den 
europeiska turiststrategin.

Motivering

Denna ändring hör samman med artikel 195 i EUF-fördraget, enligt vilken 
Europeiska unionen kompletterar medlemsstaternas insatser inom turistsektorn.

Ändringsförslag 30
Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – led 4 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) främja energieffektivitet och 
användning av förnybar energi i små och 

b) öka energieffektiviteten och 
användningen av förnybar energi i små 
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medelstora företag, och medelstora företag,

Ändringsförslag 31
Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – led 4 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) stödja energieffektivitet och 
användning av förnybar energi inom 
offentliga infrastrukturer och inom 
bostadssektorn,

c) öka energieffektiviteten och 
användningen av förnybar energi inom 
offentliga infrastrukturer och inom 
bostadssektorn,

Ändringsförslag 32

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – led 4 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) främja koldioxidsnåla strategier för 
stadsområden.

e) främja koldioxidsnåla strategier för 
stadsområden, särskilt genom att främja 
hållbara lokal-, stads- och 
regionaltransporter och 
transportalternativ som kollektivtrafik och 
icke-motoriserad trafik.

Ändringsförslag 33

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – led 6 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) göra insatser för att förbättra 
stadsmiljön, inklusive sanering av 
industriområden och minskning av 
luftföroreningar.

e) göra insatser för att förbättra 
stadsmiljön, inklusive sanering av 
industriområden och minskning av 
luftföroreningar, inklusive de områden 
som ligger i direkt anslutning till 
stadsområden.
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Ändringsförslag 34

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – led 6 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ea) stödja den inneboende 
tillväxtpotentialen i specifika områden 
genom att öka tillgängligheten till och 
användandet av specifika natur- och 
kulturresurser samt utveckla en hållbar 
regional och lokal turism.

Ändringsförslag 35

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – led 6 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ea) främja en hållbar turism och 
uppmuntra yrkesverksamma inom 
turistnäringen och dess närbesläktade 
sektorer samt turister att ta ansvarsfulla 
initiativ och att uppföra sig ansvarsfullt, 
bland annat genom att minska näringens 
inverkan på miljön och anpassa den till 
klimatförändringarna,

Motivering

Turistnäringen har en betydande inverkan på miljön. Det är därför på sin plats att uppmuntra 
insatser som gör det möjligt att minska näringens inverkan på naturarvet och den biologiska 
mångfalden och främja ett agerande och en infrastruktur som är ansvarsfull och hållbar.

Ändringsförslag 36

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – led 7 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Att främja hållbara transporter och få 
bort flaskhalsar i viktig nätinfrastruktur 

7. Att främja en effektiv sammodalitet som 
syftar till hållbara, säkra och 
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genom att miljöeffektiva transporter och rörlighet 
samtidigt som man inriktar sig på att 
förbättra befintlig infrastruktur, fylla i 
luckor i gränsöverskridande förbindelser 
och få bort järnvägsflaskhalsar i viktig 
nätinfrastruktur, inklusive regionala och 
lokala förbindelser och förbindelser i 
landsbygds- och stadsområden, genom att

Ändringsförslag 37

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – led 7 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) stödja ett multimodalt gemensamt 
europeiskt transportområde genom att 
investera i det transeuropeiska 
transportnätet (TEN-T),

a) stödja ett hållbart, säkert och effektivt 
sammodalt gemensamt europeiskt 
transportområde genom att investera i det 
transeuropeiska transportnätet och därvid 
beakta integrationen av de medlemsstater 
som anslöt sig till Europeiska unionen 
den 1 maj 2004 eller därefter och deras 
infrastrukturbehov med utgångspunkt i 
solidaritet och territoriell 
sammanhållning, med fokus på den 
miljöeffektivitet som uppstår genom att 
man på kort sikt moderniserar befintlig 
infrastruktur och därmed undviker att på 
lång sikt behöva genomföra mycket stora 
projekt,

Ändringsförslag 38

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – led 7 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) främja regional rörlighet genom att 
koppla ihop sekundära och tertiära 
knutpunkter med TEN-T infrastruktur,

b) främja regional rörlighet genom att 
sammankoppla sekundära och tertiära 
knutpunkter och nät med varandra och
med TEN–T-infrastruktur,
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Motivering

Den regionala rörligheten och regionernas dynamik och attraktionskraft är i hög grad 
beroende av att sekundära och tertiära nät och knutpunkter kopplas samman på ett effektivt 
sätt med TEN–T-infrastruktur.

Ändringsförslag 39

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – led 7 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) främja regional rörlighet genom att 
koppla ihop sekundära och tertiära 
knutpunkter med TEN-T infrastruktur,

b) främja regional rörlighet genom att 
koppla ihop sekundära och tertiära 
knutpunkter med TEN-T infrastruktur och 
investera i regionala flygplatser.

Ändringsförslag 40

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – led 7 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

c) förbättra, uppgradera och utveckla
säkra, miljövänliga, tystgående, 
intelligenta och driftskompatibla
transportsystem som drivs med förnybar 
energi och främja hållbar, tillgänglig 
transport och rörlighet regionalt, lokalt 
och i landsbygds- och stadsområden,

Ändringsförslag 41

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – led 7 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) färdigställa grundläggande
transportinfrastruktur i mindre 
utvecklade regioner för att förbättra den 
territoriella och sociala 
sammanhållningen, främja 
sysselsättningen, skapa hållbara och 
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driftkompatibla transportsystem, införa 
miljövänliga, effektiva transporter och 
förbättra transporternas säkerhet, 
bekvämlighet och tillgänglighet för 
Europas invånare,

Ändringsförslag 42

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – led 7 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) utveckla omfattande, högkvalitativa och
driftskompatibla järnvägssystem,

d) främja en optimal trafikutveckling 
genom att införa intelligenta 
transportsystem, såsom att utveckla och 
stödja omfattande, högkvalitativa,
driftskompatibla och tillgängliga
järnvägssystem, inklusive spridningen av 
ERTMS- och bullerminskande åtgärder 
vid källan, stödja miljövänliga 
busstjänster och hållbara transporter på 
vatten,

Ändringsförslag 43

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – led 7 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) utveckla ett komplext system med 
multimodala transporter, inklusive 
offentliga logistikplattformar, intermodala 
terminaler och inledande stöd för 
regelbundna intermodala 
transportförbindelser, och även inkludera 
industriområden och internationella 
flygplatser i multimodala transporter och 
ansluta dem på lämpligt sätt till 
transeuropeisk och grundläggande 
nationell infrastruktur,
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Ändringsförslag 44

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – led 7 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) modernisera och effektivisera 
stadstransporterna,

Ändringsförslag 45

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – led 7 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) utveckla hållbara system för sjö- eller 
lufttransporter som kan bidra till att göra 
öarna så tillgängliga som möjligt för 
passagerar- och godstrafik,

Ändringsförslag 46

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – led 7 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) utveckla turistinfrastruktur, inklusive 
transportinfrastruktur till turistplatser och 
turistanläggningar,

Ändringsförslag 47

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – led 7 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) utveckla ett säkert transportnät, i 
synnerhet för att nå målet om att minska 
antalet offer för trafikolyckor med 
50 procent,
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Ändringsförslag 48

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – led 7 – led db (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

db) främja regional rörlighet genom att 
koppla ihop sekundära och tertiära 
knutpunkter med infrastruktur för de 
transeuropeiska transportnäten.

Ändringsförslag 49

Förslag till förordning
Artikel 6 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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 fastställas för år 
2022.

Kommissionen ska dessutom utarbeta en 
uppsättning gemensamma indikatorer med 
hänsyn till bland annat en minimering av 
externa kostnader, klimatskydd, ett 
minskat antal olyckor, luftföroreningar 
och buller i enlighet med artikel 24.3 i 
förordning (EU) nr […]/2012 
[grundförordningen] och bestämmelserna i 
Europaparlamentets resolution om en 
färdplan för ett gemensamt europeiskt 
transportområde [2011/2096(INI)]. För 
gemensamma indikatorer ska 
utgångsvärdet fastställas till noll och 
kumulativa mål fastställas för år 2022.

Ändringsförslag 50

Förslag till förordning
Artikel 6 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För programspecifika resultatindikatorer 
ska utgångsvärdet fastställas med hjälp av 
senast tillgängliga uppgifter och målen 

3. För programspecifika resultatindikatorer 
ska utgångsvärdet fastställas med hjälp av 
senast tillgängliga uppgifter, och målen, 
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fastställas för år 2022, men de får 
uttryckas i kvantitativa eller kvalitativa 
termer.

som ska uttryckas i såväl kvantitativa som 
kvalitativa termer, ska fastställas för 
år 2022.

Ändringsförslag 51

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Eruf ska inom de operativa programmen 
stödja hållbar utveckling i städerna genom 
strategier med integrerade åtgärder för att 
tackla de ekonomiska, miljö- och 
klimatmässiga samt samhälleliga 
utmaningar som påverkar stadsområdena.

1. Eruf ska inom de operativa programmen 
stödja hållbar utveckling i städerna genom 
strategier med integrerade åtgärder för att 
tackla de ekonomiska, miljö- och 
klimatmässiga samt samhälleliga och 
rörlighetsrelaterade utmaningar som 
påverkar stadsområdena.

Ändringsförslag 52

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Eruf ska inom de operativa programmen 
stödja hållbar utveckling i städerna genom 
strategier med integrerade åtgärder för att 
tackla de ekonomiska, miljö- och 
klimatmässiga samt samhälleliga 
utmaningar som påverkar stadsområdena.

1. Eruf ska inom de operativa programmen 
stödja hållbar utveckling i städerna genom 
strategier med integrerade åtgärder för att 
tackla de ekonomiska, miljö-, klimat- och 
transportmässiga samt samhälleliga 
utmaningar som påverkar stadsområdena.

Ändringsförslag 53

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. I överensstämmelse med 
bestämmelserna i Europaparlamentets 
färdplan för ett gemensamt europeiskt 
transportområde (2011/2096(INI)) och 
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subsidiaritetsprincipen, ska det i 
förbindelse med stadsutvecklingsstödet tas 
hänsyn till den plan för rörlighet i städer 
som utarbetas för en given stad, för vilken 
kommissionen ska fastställa 
bestämmelserna i form av ett förslag om 
rörlighet i städerna som ska läggas fram 
senast 2015.

Motivering

I överensstämmelse med idén bakom färdplanen för ett gemensamt europeiskt 
transportområde, i vilken parlamentet efterlyser förslag avseende rörlighet i städerna före 
utgången av 2015, ska bestämmelserna i planen för rörlighet i städer fastställas av 
kommissionen och, i samband med Eruf-finansiering, ska det tas hänsyn till dessa planer när 
man kontrollerar att projekten är stödberättigade och att de anslagna medlen används 
korrekt.

Ändringsförslag 54

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – stycke 2 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) Förbättrad hälsa och livskvalitet för
befolkningen i stadsområdena genom en 
minskning av antalet olyckor och av 
luftföroreningarna och en sänkning av 
bullernivåerna med hjälp av 
samfinansierade transportprojekt.

Ändringsförslag 55

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – stycke 2 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) Stadens budget per capita,

Ändringsförslag 56

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – stycke 2 – led b
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Förekomsten av en strategi för 
integrerade åtgärder för att tackla de 
ekonomiska, miljö- och klimatmässiga 
samt de samhälleliga utmaningarna i 
stadsområdena.

b) Förekomsten av en strategi för 
integrerade åtgärder för att tackla de 
ekonomiska, miljö- och klimatmässiga 
samt samhälleliga och rörlighetsrelaterade
utmaningarna i stadsområdena.

Ändringsförslag 57

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – stycke 2 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Bestämmelserna i led a får inte utgöra 
ett hinder för valet av städer som ligger i 
perifera områden eller på öar, eller städer 
som har betydligt färre invånare än 
storstadsområdena i medlemsstaten 
ifråga.

Ändringsförslag 58

Förslag till förordning
Artikel 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Operativa program som samfinansieras av 
Eruf i områden med svåra och beständiga 
naturbetingade och demografiska nackdelar 
i enlighet med artikel 111.4 i förordning 
(EU) nr …/2012 [grundförordningen] ska i 
första hand inriktas på de specifika 
svårigheterna i dessa områden.

Operativa program som samfinansieras av 
Eruf i områden med svåra och beständiga 
naturbetingade och demografiska nackdelar 
i enlighet med artikel 111.4 i förordning 
(EU) nr …/2012 [grundförordningen] ska i 
första hand inriktas på att förbättra
rörligheten och tillgängligheten i dessa 
områden och lösa de specifika 
svårigheterna i dessa områden.

Ändringsförslag 59

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1 – stycke 1 – led b
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) godstransporter och startstöd för 
transporttjänster,

b) godstransporter och startstöd för säkra
transporttjänster, med utgångspunkt i en 
hållbar rörlighet,

Ändringsförslag 60

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1 – stycke 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) de specifika möjligheterna till 
hållbara turistprojekt baserade på skydd 
av natur- och kulturarvet och det 
historiska arvet.

Ändringsförslag 61

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Alla företag i de yttersta 
randområdena ska vara berättigade till 
bidrag från de särskilda tilläggsanslagen 
och, med undantag av artikel 3.1 a, från 
alla investeringar i produktion som 
finansieras av Eruf.

Ändringsförslag 62

Förslag till förordning
Artikel 15a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 15a
Utvärdering

Senast den 31 december 2017 ska 
kommissionen till rådet och 
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Europaparlamentet överlämna en rapport 
om utvärderingen av i vilken grad målen i 
denna förordning har uppnåtts.

Ändringsförslag 63

Förslag till förordning
Bilaga – rad 10a (ny)

Kommissionens förslag

Turism besök Antal besök på 
turistattraktioner som får 
stöd

Parlamentets ändringsförslag

Turism besök Antal besök på 
turistattraktioner som får 
stöd

euro Storleken på 
investeringarna i hållbar 
och smart rörlighet

Ändringsförslag 64

Förslag till förordning
Bilaga – rad 15

Kommissionens förslag

Järnväg km Total längd av nya 
järnvägslinjer
varav: TEN-T

km Total längd av ombyggda 
eller uppgraderade 
järnvägslinjer
varav: TEN-T

Parlamentets ändringsförslag

Järnväg km Total längd av nya 
järnvägslinjer
varav: TEN-T

km Total längd av 
reparerade, ombyggda 
eller uppgraderade 
järnvägslinjer
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varav: TEN-T

Ändringsförslag 65

Förslag till förordning
Bilaga – rad 16a

Kommissionens förslag

Järnväg km Total längd av nya 
järnvägslinjer

varav: TEN-T

km Total längd av ombyggda 
eller uppgraderade 
järnvägslinjer

varav: TEN-T

Parlamentets ändringsförslag

Järnväg km Total längd av nya 
järnvägslinjer

varav TEN-T

km Total längd av ombyggda 
eller uppgraderade 
järnvägslinjer

varav TEN-T

antal Nybyggda, ombyggda 
eller uppgraderade 
gränsöverskridande 
avsnitt

Ändringsförslag 66

Förslag till förordning
Bilaga – rad 16a (ny)

Kommissionens förslag

Transporter
Järnväg km Total längd av nya 

järnvägslinjer
varav: TEN-T

km Total längd av ombyggda 



PE486.006v02-00 30/36 AD\905853SV.doc

SV

eller uppgraderade 
järnvägslinjer

Parlamentets ändringsförslag

Transporter
Järnväg km Total längd av nya 

järnvägslinjer
varav: TEN-T

km Total längd av ombyggda 
eller uppgraderade 
järnvägslinjer

ton/km Ökning av gods som 
transporteras via järnväg

Ändringsförslag 67

Förslag till förordning
Bilaga – rad 16b (ny)

Kommissionens förslag

Transporter
Järnväg km Total längd av nya 

järnvägslinjer
varav: TEN-T

km Total längd av ombyggda 
eller uppgraderade 
järnvägslinjer

Parlamentets ändringsförslag

Transporter
Järnväg km Total längd av nya 

järnvägslinjer
varav: TEN-T

km Total längd av ombyggda 
eller uppgraderade 
järnvägslinjer

passagerare/km Ökning av antal 
passagerare som 
transporteras via järnväg

Ändringsförslag 68

Förslag till förordning
Bilaga – rad 16c (ny)
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Kommissionens förslag

Transporter
Järnväg km Total längd av nya 

järnvägslinjer
varav: TEN-T

km Total längd av ombyggda 
eller uppgraderade 
järnvägslinjer

Parlamentets ändringsförslag

Transporter
Järnväg km Total längd av nya 

järnvägslinjer
varav: TEN-T

km Total längd av ombyggda 
eller uppgraderade 
järnvägslinjer

km Total längd av 
järnvägslinjer som 
utrustats med ERTMS

Ändringsförslag 69

Förslag till förordning
Bilaga – rad 19

Kommissionens förslag

Vägar km Total längd av nybyggda 
vägar
varav: TEN-T

km Total längd av ombyggda 
eller uppgraderade vägar
varav: TEN-T

Parlamentets ändringsförslag

Vägar km Total längd av nybyggda 
vägar
varav: TEN-T

km Total längd av 
reparerade, ombyggda 
eller uppgraderade vägar
varav: TEN-T
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Ändringsförslag 70

Förslag till förordning
Bilaga – rad 20a (ny)

Kommissionens förslag

Vägar km Total längd av nybyggda 
vägar

varav: TEN-T

km Total längd av ombyggda 
eller uppgraderade vägar

varav: TEN-T

Parlamentets ändringsförslag

Vägar km Total längd av nybyggda 
vägar

varav TEN-T

km Total längd av ombyggda 
eller uppgraderade vägar

varav TEN-T

antal Nybyggda, ombyggda 
eller uppgraderade 
gränsöverskridande 
avsnitt

Ändringsförslag 71

Förslag till förordning
Bilaga – rad 20a (ny)

Parlamentets ändringsförslag

Internationella 
flygplatser

minuter Total minskning av 
genomsnittstiden för att 
nå flygplatser med 
kollektivtrafiken från 
centrum i närmsta stad.
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Ändringsförslag 72

Förslag till förordning
Bilaga – rad 21

Kommissionens förslag

Stadstransporter passagerarresor Ökning av antalet 
passagerarresor med 
stadstransporter som får 
stöd

Ändringsförslag by Parliament

Stadstransporter passagerarresor Ökning av antalet 
passagerarresor med 
stadstransporter som får 
stöd

procentsats Förändring i 
transportslagets andel av 
kollektivtrafiken och den 
icke-motoriserade 
trafiken, såsom gång-
och cykeltrafik.

Ändringsförslag 73

Förslag till förordning
Bilaga – rad 21

Kommissionens förslag

Stadstransporter passagerarresor Ökning av antalet 
passagerarresor med 
stadstransporter som får 
stöd

Parlamentets ändringsförslag

Stadstransporter passagerarresor Ökning av antalet 
passagerarresor med 
stadstransporter som får 
stöd

miljöeffektivare fordon Ökning av antalet fordon 
och utveckling av 
infrastruktur för att göra 
stadstransporterna mer 
miljöeffektiva
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Ändringsförslag 74

Förslag till förordning
Bilaga – rad 22

Kommissionens förslag

Inre vattenvägar tonkm Ökning av gods som 
transporteras på 
uppgraderade inre 
vattenvägar

Parlamentets ändringsförslag

Inre vattenvägar tonkm Ökning av gods som 
transporteras på 
uppgraderade inre 
vattenvägar

passagerarresor Ökning av antalet 
personer som använder 
sig av transporter på inre 
vattenvägar

Ändringsförslag 75

Förslag till förordning
Bilaga – rad 22a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag by Parliament

Inverkan på klimatet miljoner ton i 
koldioxidekvivalenter

Ändringar av 
växthusgasutsläppen till 
följd av samfinansierade 
åtgärder

Ändringsförslag 76

Förslag till förordning
Bilaga – rad 27
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Kommissionens förslag

Behandling av 
avloppsvatten

pe (personekvivalent) Antal invånare som fått 
förbättrad 
avloppsvattenbehandling

Parlamentets ändringsförslag

Behandling av 
avloppsvatten

pe (personekvivalent) Extra kapacitet för 
behandling av 
avloppsvatten

Ändringsförslag 77

Förslag till förordning
Bilaga – rad 32

Kommissionens förslag

Natur och biologisk 
mångfald

hektar Ytareal med livsmiljöer i 
bättre skick

Parlamentets ändringsförslag

Natur och biologisk 
mångfald

hektar Ytareal med restaurerade 
biotoper
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