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KORT BEGRUNDELSE

Kommissionens forslag

Denne forordning fastsætter bestemmelserne om Samhørighedsfonden og om ophævelse af 
forordning (EF) nr. 1084/2006. Samhørighedsfonden støtter de medlemsstater, hvis BNI pr. 
indbygger ligger på under 90 % af EU27-gennemsnittet, med at investere i TEN-T-
transportnet og miljøet samt miljøvenlige energiprojekter. For at sikre sammenhængen med 
de transeuropæiske transportnet (TEN-T) og Connecting Europe-faciliteten (CEF) indeholder 
forslaget bestemmelser om, at 10 milliarder EUR af tildelingen til Samhørighedsfonden i 
2014-2020 øremærkes til at finansiere centrale transportnet inden for rammerne af Connecting 
Europe-faciliteten. 

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 
finansieringsprioriteringer. Endvidere er sammenhængen mellem denne forordning og 
forordningerne om de transeuropæiske transportnet (TEN-T) og Connecting Europe-
faciliteten (CEF) uundværlig.

Ordføreren tilslutter sig endvidere en resultatorienteret tilgang og støtter øget brug af 
(forudgående) betingelser, for så vidt angår overgangen til mere bæredygtig og effektiv 
transport og mobilitet samt spørgsmål vedrørende 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 mobile løsninger. 

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 
fokusere på investeringer i intelligent og bæredygtig mobilitet for at undgå, eller i det mindste 
begrænse, alle dermed forbudne 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 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 
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forudgående kriterier med henblik på at tilskynde modtagerne til at genoverveje deres 
politikker på nationalt, regionalt og lokalt plan. 

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

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

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Projekter inden for det transeuropæiske 
transportnet, som finansieres af 
Samhørighedsfonden, skal være i 
overensstemmelse med de retningslinjer, 
der blev vedtaget ved Europa-Parlamentets 
og Rådets afgørelse nr. 661/2010/EU af 7. 
juli 2010 om Unionens retningslinjer for 
udvikling af det transeuropæiske 
transportnet. For at koncentrere indsatsen 
bør der gives højeste prioritet til projekter 
af fælles interesse som defineret i 
afgørelsen.

(4) Projekter inden for det transeuropæiske 
transportnet, som finansieres af 
Samhørighedsfonden, skal være i 
overensstemmelse med de retningslinjer, 
der blev vedtaget ved Europa-Parlamentets 
og Rådets afgørelse nr. 661/2010/EU af 7. 
juli 2010 om Unionens retningslinjer for 
udvikling af det transeuropæiske 
transportnet. For at koncentrere indsatsen 
bør der gives højeste prioritet til projekter 
af fælles interesse som defineret i 
afgørelsen efter præcis definition og 
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afgrænsning af deres vigtigste mål.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4a) Ved udformning, fastlæggelse og 
gennemførelse af projekter bør der 
fastsættes bestemmelser om 
tilgængelighed for handicappede, som 
omhandlet i artikel 9 i De Forenede 
Nationers konvention om rettigheder for 
personer med handicap.

Begrundelse

EU og de fleste af medlemsstaterne er parter i FN-konventionen om rettigheder for personer 
med handicap, og de øvrige medlemsstater er i færd med at ratificere den. Derfor bør der 
gives et aktivt tilsagn om at fjerne alle de resterende hindringer, ikke mindst ved hjælp af 
samhørighedspolitikkens midler.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 4 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4b) EU-transportsektoren tegner sig for 
24 % af alle CO2-emissioner i EU, og 
disse emissioner er steget med 34 % siden 
19901; et skift i retning af mere støtte til 
bæredygtig mobilitet er afgørende for at 
nå de mål, der er fastsat i Kommissionens 
hvidbog ”Køreplan for et fælles 
europæisk transportområde – mod et 
konkurrencedygtigt og ressourceeffektivt 
transportsystem”2 og Europa-
Parlamentets tilsvarende beslutning af 15. 
december 20113.
__________________
1 Se Det Europæiske Miljøagentur (2009): 
EEA rapport nr. 9/2009 "Greenhouse Gas 
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Emission Trends and Projections in 
Europe 2009. Tracking progress towards 
Kyoto targets" (Drivhusgas-
emissionstendenser og -fremskrivninger 
for Europa 2009 – kortlægning af 
resultaterne på vej mod Kyoto-målene).
3 COM(2011)0144. 
3 P7_TA(2011)0584. 

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 4 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4c) I betragtning af at antallet af huller i 
bæredygtige grænseoverskridende 
forbindelser, såsom jernbane, er steget i 
mange regioner siden jerntæppets fald, 
bør EU prioritere en genoplivning af 
grænseoverskridende forbindelser, især 
mellem og til de nye medlemsstater, da 
disse projekter giver en reel europæisk 
merværdi, samtidig med at de bidrager til 
beskyttelsen af miljøet, klimaet og den 
biologiske mangfoldighed og forbedrer 
adgangen til de transeuropæiske 
transportnet (TEN-T).

Ændringsforslag 6
Forslag til forordning
Betragtning 4 d (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4d) 90 % af alle bilture i europæiske byer 
er kortere end 6 km og har dermed et 
betydeligt potentiale for skift i 
transportform mod gang, cykling og 
offentlig transport.
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Ændringsforslag 7
Forslag til forordning
Betragtning 4 e (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4e) Nye finansieringsprioriteringer er 
uundværlige, idet størstedelen af 
Samhørighedsfondens 
transportinvesteringer tidligere har været 
rettet mod vejtransport, selv om 
vejtransport allerede er ansvarlig for 72 % 
af alle drivhusgasemissioner fra EU's 
transportsektor1.
__________________
1 Se Det Europæiske Miljøagentur (2011): 
EEA rapport nr. 7/2011 - TERM 2011: 
Transport indicators tracking progress. 
Towards environmental targets in Europe 
(Kortlægning af resultaterne for 
transportindikatorer – mod miljømål i 
Europa).

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) For at opfylde Samhørighedsfondens 
særlige behov og i overensstemmelse med 
Europa 2020-strategien, som fastsætter, at 
samhørighedspolitikken bør støtte behovet 
for at opnå intelligent, bæredygtig og 
inklusiv vækst, er det nødvendigt at 
fastlægge investeringsprioriteter inden for 
rammerne af de tematiske mål, der er 
fastsat i forordning (EU) nr. […]/2012 [den 
generelle forordning].

(6) For at opfylde Samhørighedsfondens 
særlige behov og i overensstemmelse med 
Europa 2020-strategien, som fastsætter, at 
samhørighedspolitikken bør støtte
princippet om territorial samhørighed og
behovet for at opnå intelligent, bæredygtig 
og inklusiv vækst, samtidig med at de 
eksterne omkostninger minimeres, er det 
nødvendigt at fastlægge 
investeringsprioriteter inden for rammerne 
af de tematiske mål, der er fastsat i 
forordning (EU) nr. […]/2012 [den 
generelle forordning].
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Ændringsforslag 9
Forslag til forordning
Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6a) Artikel 195 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde 
fastslår, at Unionen skal supplere 
medlemsstaternes indsats i turistsektoren, 
især 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 10

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(7) I overensstemmelse med en 
resultatorienteret tilgang baseret på 
Europa 2020-strategien bør der fastlægges 
fælles indikatorer til brug ved evalueringen 
af programgennemførelsen, inden 
medlemsstaterne udarbejder deres 
operationelle programmer. Indikatorerne 
bør suppleres med programspecifikke 
indikatorer.

Ændringsforslag 11
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) investeringer i miljø, herunder områder 
med relation til bæredygtig udvikling og 
energi, som giver en positiv miljøvirkning

a) investeringer i miljø, herunder områder 
med relation til bæredygtig udvikling, 
bæredygtig turisme og vedvarende energi, 
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som giver en positiv miljøvirkning

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Artikel 3 – litra a – nr. v

Kommissionens forslag Ændringsforslag

v) fremme lavemissionsstrategier for 
byområder

v) fremme lavemissionsstrategier for
regionale og lokale områder samt land-
og byområder, især hvad angår 
bæredygtig intermodal transport og 
mobilitet

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Artikel 3 – litra d – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

d) fremme af effektiv samordnet modalitet, 
som er rettet mod bæredygtig, sikker og 
miljøeffektiv transport og mobilitet med 
fokus på at forbedre den eksisterende 
infrastruktur, udfylde manglende 
forbindelser i den grænseoverskridende 
trafik og afskaffe flaskehalsproblemer i 
vigtige netinfrastrukturer, herunder 
forbindelser til regionale og lokale 
områder samt land- og byområder;

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Artikel 3 – litra d – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) støtte et multimodalt europæisk fælles 
transportområde gennem investering i det 

i) støtte et bæredygtigt, sikkert og effektivt
europæisk fælles transportområde med 
samordnet mobilitet gennem investering i 
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transeuropæiske transportnet det transeuropæiske transportnet med 
fokus på integration af de medlemsstater, 
som er tiltrådt Den Europæiske Union 
den 1. maj 2004 eller senere og disses 
infrastrukturbehov baseret på solidaritet 
og territorial samhørighed

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Artikel 3 – litra d – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) udvikle miljøvenlige 
lavemissionstransportsystemer, herunder
fremme bæredygtig mobilitet i byerne

ii) forbedre energieffektiviteten i 
transportsektoren, udvikle effektiv 
samordnet mobilitet med henblik på 
bæredygtig, intelligent og interoperabel 
transport og mobilitet med fokus på at
fremme intermodale mobilitetskæder, der 
kombinerer offentlig transport, gang, 
cykling, delebiler og samkørsel; støtten til 
disse aktioner er afhængig af vedtagelsen 
af en plan for bæredygtig bymobilitet

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Artikel 3 – litra d – nr. iii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) udvikle sammenhængende 
interoperable jernbanesystemer af høj
kvalitet

iii) fremme en optimal udvikling af 
trafikken ved at gennemføre intelligente 
og tilgængelige transportsystemer, bl.a. 
ved at udvikle sammenhængende 
interoperable jernbanesystemer af høj 
kvalitet, især med anvendelse af ERTMS 
og reduktion af støj fra 
jernbanegodstrafik ved kilden; støtte 
miljøvenlige bustjenester og bæredygtig 
transport ad vandvejen

Ændringsforslag 17
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Forslag til forordning
Artikel 3 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) styrke Kommissionens koordinerende 
rolle (GD MOVE og GD REGI) for at 
bidrage til en bedre 
finansieringseffektivitet og stimulere 
Samhørighedsfondens fulde potentiale.

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Artikel 4 – 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 bør udvikle listen over
fælles indikatorer yderligere og i den 
forbindelse bl.a. tage højde for at 
minimere de eksterne omkostninger, 
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 køreplanen for et fælles 
europæisk transportområde 
(2011/2096(INI)). For fælles indikatorer 
sættes udgangspunkterne til nul, og der 
fastsættes kumulative mål for 2022.

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. 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.
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Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Artikel 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 6a
Evaluering

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

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. Senest to år efter afslutningen af 
programmet foretager Kommissionen en 
efterfølgende evaluering af dets 
indvirkning og europæiske merværdi og 
sender evalueringsrapporten til Europa-
Parlamentet, Rådet, Det Europæiske 
Økonomiske og Sociale Udvalg samt 
Regionsudvalget.

Begrundelse

Sikrer gennemførelse af artikel 50 i den generelle forordning.

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Bilag – række 6

Kommissionens forslag

Behandling af spildevand personækvivalenter Yderligere antal 
personer, som har fået en 

bedre vandforsyning
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Ændringsforslag

Behandling af spildevand personækvivalenter Yderligere 
spildevandsrensningskap

acitet

Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Bilag – række 13

Kommissionens forslag

Natur og biodiversitet hektar Overfladeareal af 
levesteder med en bedre 

bevaringsstatus
Ændringsforslag

Natur og biodiversitet hektar Overfladeareal af 
genoprettede biotoper

Ændringsforslag 24

Forslag til forordning
Bilag – række 22 a (ny)

Kommissionens forslag

Jernbane km Samlet længde af nye 
banestrækninger

km Samlet længde af 
ombyggede eller 
opgraderede 
banestrækninger

Ændringsforslag

Jernbane km Samlet længde af nye 
banestrækninger

km Samlet længde af 
ombyggede eller 
opgraderede 
banestrækninger

antal nybyggede, genopbyggede 
eller opgraderede 
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grænseoverskridende 
afsnit

Ændringsforslag 25

Forslag til forordning
Bilag – række 22 b og 22 c (ny) 

Kommissionens forslag

Transport
Jernbane km Samlet længde af nye 

banestrækninger
km Samlet længde af 

ombyggede eller 
opgraderede 

banestrækninger
Ændringsforslag

Transport
Jernbane km Samlet længde af nye 

banestrækninger
km Samlet længde af 

ombyggede eller 
opgraderede 

banestrækninger
ton/km Stigning i mængden af 

varer, der transporteres 
med godstog

passagerer/km Stigning i antallet af 
passagerer, der befordres 

med jernbane

Ændringsforslag 26

Forslag til forordning
Bilag – række 22 d (ny) 

Kommissionens forslag

Transport
Jernbane km Samlet længde af nye 

banestrækninger
km Samlet længde af 

ombyggede eller 
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opgraderede 
banestrækninger

Ændringsforslag

Transport
Jernbane km Samlet længde af nye 

banestrækninger
km Samlet længde af 

ombyggede eller 
opgraderede 

banestrækninger
km Samlet længde af 

ERTMS-udrustede 
banestrækninger

Ændringsforslag 27

Forslag til forordning
Bilag – række 24 a (ny)

Kommissionens forslag

Veje km Samlet længde af 
nybyggede veje

km Samlet længde af 
ombyggede eller
opgraderede veje

Ændringsforslag

Veje km Samlet længde af 
nybyggede veje

km Samlet længde af 
ombyggede eller 
opgraderede veje

antal Nybyggede, 
genopbyggede eller 
opgraderede 
grænseoverskridende 
afsnit

Ændringsforslag 28

Forslag til forordning
Bilag – række 25 a (ny)



PE486.019v02-00 16/19 AD\905930DA.doc

DA

Kommissionens forslag

Bytransport passagerture Forøgelse af passagerture, 
hvor der benyttes støttede 

bytransporttjenester
Ændringsforslag

Bytransport passagerture Forøgelse af passagerture, 
hvor der benyttes støttede 

bytransporttjenester
antal procent Ændring i andel af 

transporten, der udgøres 
af offentlig transport og 

ikke-motoriseret mobilitet 
såsom gang og cykling

Ændringsforslag 29

Forslag til forordning
Bilag – række 25 b (ny)

Kommissionens forslag

Bytransport passagerture Forøgelse af passagerture, 
hvor der benyttes støttede 

bytransporttjenester 
Ændringsforslag

Bytransport passagerture Forøgelse af passagerture, 
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 30

Forslag til forordning
Bilag – række 26 a (ny)
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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 31

Forslag til forordning
Bilag – række 26 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Klimapåvirkning mio. ton CO2-
ækvivalenter

Ændring af 
drivhusgasemissioner 
som følge af 
samfinansierede 
foranstaltning(er)

Ændringsforslag 32

Forslag til forordning
Bilag – række 26 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Turisme EUR Omfang af investeringer i 
intelligent og bæredygtig 

mobilitet
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Ændringsforslag 33

Forslag til forordning
Bilag – række 26 d, 26 e, 26 f (nye)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Turisme EUR Mængden af 
investeringer for at 
forbedre adgangen til 
turisttjenester for 
personer med nedsat 
mobilitet

EUR Mængden af 
investeringer i 
cykelnetværk

EUR Mængden af 
investeringer i natur- og 
kulturarven samt den 
industrielle og historiske 
arv
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