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KORTFATTAD MOTIVERING

Kommissionens förslag

I den här förordningen fastställs bestämmelserna för Sammanhållningsfonden, och förordning 
(EG) nr 1084/2006 upphävs. Sammanhållningsfonden hjälper de medlemsstater vars BNI 
per capita är mindre än 90 procent av genomsnittet i EU-27 att investera i de transeuropeiska 
transportnäten (TEN-T), i miljön och i miljövänliga energiprojekt. I syfte att säkra 
konsekvens med TEN-T och Fonden för ett sammanlänkat Europa öronmärks 
10 miljarder euro ur Sammanhållningsfonden 2014–2020 för finansiering av de viktigaste 
transportnäten inom ramen för Fonden för ett sammanlänkat Europa.

Föredragandens ståndpunkt

Föredraganden ställer sig bakom kommissionens förslag men förespråkar att EU:s mål inom 
ramen för Europa 2020-strategin ska inlemmas bättre i unionens strukturpolitiska instrument, 
särskilt när det är fråga om finansiering av prioriteringar. Det är absolut nödvändigt att denna 
förordning samt förordningarna om de transeuropeiska transportnäten och Fonden för 
ett sammanlänkat Europa är samstämmiga.

Föredraganden stöder en resultatinriktad metod och ökad användning av (förhands)villkor när 
det gäller en övergång till mer hållbar och effektiv transport och rörlighet samt säkerhet, 
bullerminskning, miljölagstiftning och skydd av klimatet och den biologiska mångfalden.

Transportsektorn står för ca 24 procent av alla koldioxidutsläpp, och utsläppen har ökat med 
34 procent sedan 1990. Med tanke på den tid som krävs för att utforma och genomföra 
storskaliga infrastrukturprojekt kommer de investeringar som görs under de närmaste åren att 
vara avgörande för transport- och rörlighetsmönstren under de kommande årtiondena. För att 
garantera en hög livskvalitet för nästa generationers unionsmedborgare bör EU:s projekt 
stödja hållbara transportsätt och fokusera på rörlighetskedjor som kombinerar gång, cykling, 
bilpooler, samåkning och kollektivtrafik och som är tillräckligt flexibla så att de kan anpassas 
till nya lösningar för rörlighet.

Eftersom Sammanhållningsfonden och Eruf är en viktig källa till finansiering av 
EU:s transportpolitik är det ytterst viktigt att man flyttar om på 
EU:s finansieringsprioriteringar inom deras respektive ramar och fokuserar på investeringar 
i smart och hållbar rörlighet för att eventuella relaterade externa kostnader i framtiden ska 
kunna undvikas eller åtminstone begränsas. Detta kommer även att minska bördan på 
framtida offentliga budgetar för regioner, medlemsstater och EU. Unionen har inte längre råd 
att stödja extremt kostsamma och långdragna storskaliga projekt. I stället för att tänka 
storskaligt måste EU börja agera smart.

I detta avseende är ett europeiskt mervärde avgörande, och föredraganden anser att 
strukturstödet främst bör inriktas på att stärka intermodalitet, avskaffa flaskhalsar, skapa de 
gränsöverskridande anslutningar som saknas och se till att lagstiftningen om säkerhet och 
skydd av miljön, klimatet och den biologiska mångfalden respekteras helt och fullt. I detta 
syfte krävs det bättre miljökonsekvensbedömningar och klara förhandsvillkor för att sporra 
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stödmottagarna och få dem att omvärdera sina politiska strategier på nationell, regional och 
lokal nivå.

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

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

Ändringsförslag 2
Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) De projekt inom området 
transeuropeiska transportnät som 
finansieras av Sammanhållningsfonden 
måste vara förenliga med de riktlinjer 
som antagits genom Europaparlamentets 
och rådets beslut nr 661/2010/EU av den 
7 juli 2010 om unionens riktlinjer för 
utbyggnad av det transeuropeiska 
transportnätet9. Insatserna bör 
koncentreras, varför man bör prioritera 
projekt av allmänintresse enligt 
definitionen i det beslutet.

(4) De projekt inom området 
transeuropeiska transportnät som 
finansieras av Sammanhållningsfonden 
måste vara förenliga med de riktlinjer som 
antagits genom Europaparlamentets och 
rådets beslut nr 661/2010/EU av den 
7 juli 2010 om unionens riktlinjer för 
utbyggnad av det transeuropeiska 
transportnätet9. Insatserna bör 
koncentreras, varför man bör prioritera 
projekt av allmänintresse enligt 
definitionen i det beslutet efter det att 
projekten har fastställts exakt och deras 
främsta mål har avgränsats.
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Ändringsförslag 3
Förslag till förordning
Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) Vid utarbetande, fastställande och 
genomförande av projekt bör det antas 
bestämmelser om tillgänglighet för 
funktionshindrade personer i enlighet 
med artikel 9 i FN:s konvention om 
rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning.

Motivering

EU och de flesta av dess medlemsstater är signatärer till FN:s konvention om rättigheter för 
personer med funktionsnedsättning, och de övriga medlemsstaterna håller på att ratificera 
denna konvention. Därför bör man ingå ett aktivt åtagande om att avskaffa alla återstående 
hinder, bland annat med hjälp av sammanhållningspolitiska resurser.

Ändringsförslag 4
Förslag till förordning
Skäl 4b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4b) EU:s transportsektor står för 
24 procent av alla koldioxidutsläpp i 
unionen, och utsläppen har ökat med 
34 procent sedan 19901. Det krävs en 
övergång till mer stöd för hållbar 
rörlighet för att man ska kunna uppnå de 
mål som fastställs i kommissionens vitbok 
”Färdplan för ett gemensamt europeiskt 
transportområde – ett konkurrenskraftigt 
och resurseffektivt transportsystem”2 samt 
i Europaparlamentets resolution av den 
15 december 2011 i samma ärende3.
_____________
1 Se Europeiska miljöbyrån (2009):
Rapport nr 9/2009 – ”Greenhouse gas 
emission trends and projections in Europe 
2009. Tracking progress towards Kyoto 
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targets”.
2 KOM(2011)0144.
3 P7_TA(2011)0584.

Ändringsförslag 5
Förslag till förordning
Skäl 4c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4c) Bristen på hållbara 
gränsöverskridande anslutningar inom 
t.ex. järnvägstransporterna har ökat i 
många regioner efter järnridåns fall, och 
därför bör unionen prioritera 
återuppbyggnaden av gränsöverskridande 
anslutningar, särskilt mellan och till nya 
medlemsstater, eftersom sådana projekt 
ger unionen ett verkligt mervärde 
samtidigt som de bidrar till att skydda 
miljön, klimatet och den biologiska 
mångfalden samt förbättrar tillgången 
till de transeuropeiska transportnäten 
(TEN-T).

Ändringsförslag 6
Förslag till förordning
Skäl 4d (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4d) Av alla bilresor i europeiska städer är 
90 procent kortare än 6 km, och därför 
finns det omfattande möjligheter att gå 
över till andra transportsätt som gång, 
cykling och kollektivtrafik.

Ändringsförslag 7
Förslag till förordning
Skäl 4e (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4e) Nya finansieringsprioriteringar är 
absolut nödvändiga med tanke på att den 
största delen av de transportpolitiska 
investeringar som tidigare tillhandahållits 
via Sammanhållningsfonden har varit 
inriktade på vägtransporter, trots att dessa 
transporter redan står för 72 procent av 
alla de koldioxidutsläpp som härrör från 
unionens transportsektor1.
__________________
1 Se Europeiska miljöbyråns rapport 
nr 7/2011 – ”TERM 2011: Transport 
indicators tracking progress towards 
environmental targets in Europe”.

Ändringsförslag 8
Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) För att på bästa sätt tillgodose 
Sammanhållningsfondens särskilda behov 
och i enlighet med Europa 2020-strategins 
princip att sammanhållningspolitiken bör 
stödja en smart och hållbar tillväxt för 
alla11 är det nödvändigt att ange 
investeringsprioriteringar inom 
tillämpningsområdet för de tematiska mål 
som anges i förordning (EU) nr […]/2012 
[grundförordningen].

(6) För att på bästa sätt tillgodose 
Sammanhållningsfondens särskilda behov 
och i enlighet med Europa 2020-strategins 
princip att sammanhållningspolitiken bör 
stödja territoriell sammanhållning och en 
smart och hållbar tillväxt för alla11

samtidigt som externa kostnader undviks,
är det nödvändigt att ange 
investeringsprioriteringar inom 
tillämpningsområdet för de tematiska mål 
som anges i förordning (EU) nr […]/2012 
[grundförordningen].

Ändringsförslag 9
Förslag till förordning
Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) I artikel 195 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt 
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föreskrivs det att unionen ska komplettera 
medlemsstaternas insatser inom 
turistsektorn, särskilt genom att främja 
konkurrenskraften hos unionens företag 
inom denna sektor.

Motivering

Efter EUF-fördragets ikraftträdande definieras turistsektorn uttryckligen som ett av de 
politikområden där unionen kan vidta åtgärder. Denna ändring bör återspeglas i 
lagstiftningen och bestämmelserna om finansiering.

Ändringsförslag 10
Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Ett antal gemensamma indikatorer för 
bedömningen av programgenomförandet 
bör anges innan medlemsstaterna utarbetar 
sina operativa program. Dessa indikatorer 
bör kompletteras med programspecifika 
indikatorer.

(7) Enligt en resultatbaserad metod som 
utgår från Europa 2020-strategin bör ett 
antal gemensamma indikatorer för 
bedömningen av programgenomförandet 
anges innan medlemsstaterna utarbetar sina 
operativa program. Dessa indikatorer bör 
kompletteras med programspecifika 
indikatorer.

Ändringsförslag 11
Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Miljöinvesteringar, inklusive områden 
som rör hållbar utveckling och energi med 
miljömässiga fördelar.

a) Miljöinvesteringar, inklusive områden 
som rör hållbar utveckling, hållbar turism
och förnybar energi med miljömässiga 
fördelar.

Ändringsförslag 12
Förslag till förordning
Artikel 3 – stycke 1 – led a – led v

Kommissionens förslag Ändringsförslag

v) främja koldioxidsnåla strategier för v) främja koldioxidsnåla strategier 



AD\905930SV.doc 9/19 PE486.019v02-00

SV

stadsområden. regionalt och lokalt samt för landsbygds-
och stadsområden, särskilt när det gäller 
hållbar intermodal transport och 
rörlighet.

Ändringsförslag 13
Förslag till förordning
Artikel 3 – stycke 1 – led d – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

d) Att främja effektiv sammodalitet för att 
få till stånd hållbar, säker och
miljöeffektiv transport och rörlighet, 
samtidigt som man fokuserar på att 
förbättra befintlig infrastruktur, skapa de 
anslutningar som saknas på 
gränsöverskridande sträckor och få bort 
flaskhalsar i viktig nätinfrastruktur, 
inklusive i regionala och lokala 
anslutningar och anslutningar i 
landsbygds- och stadsområden.

Ändringsförslag 14
Förslag till förordning
Artikel 3 – stycke 1 – led d – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) stödja ett multimodalt gemensamt 
europeiskt transportområde genom 
investeringar i det transeuropeiska 
transportnätet,

i) stödja ett hållbart, säkert och effektivt 
sammodalt gemensamt europeiskt 
transportområde genom investeringar i det 
transeuropeiska transportnätet, samtidigt 
som fokus sätts på att integrera de nya 
medlemsstater som anslöt sig till unionen 
den 1 maj 2004 eller senare och deras 
infrastrukturbehov, på grundval av 
principen om solidaritet och territoriell 
sammanhållning,

Ändringsförslag 15
Förslag till förordning
Artikel 3 – stycke 1 – led d – led ii
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

ii) förbättra energieffektiviteten inom 
transportsektorn genom effektiv 
sammodalitet för att få till stånd en 
hållbar, säker, intelligent och 
driftskompatibel transport och rörlighet, 
med fokus på främjande av tillgängliga, 
intermodala rörlighetskedjor med 
kollektivtrafik, gång, cykling, samåkning 
och bilpooler; stöd till dessa åtgärder ska 
villkoras av antagandet av en 
handlingsplan för rörlighet i städer,

Ändringsförslag 16
Förslag till förordning
Artikel 3 – stycke 1 – led d – led iii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iii) utveckla omfattande, högkvalitativa och 
driftskompatibla järnvägssystem.

iii) främja optimal trafikutveckling genom
att införa intelligenta och tillgängliga 
transportsystem, bland annat genom att
utveckla omfattande högkvalitativa och 
driftskompatibla järnvägssystem, samtidigt 
som ERTMS tas i bruk och 
järnvägsbullret minskas vid källan; 
främja miljövänlig busstrafik och hållbar 
vattenvägstransport.

Ändringsförslag 17
Förslag till förordning
Artikel 3 – stycke 1 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ea) Att stärka kommissionens 
samordnarroll (GD Transport och 
rörlighet och GD Regionalpolitik) för att 
effektivisera finansieringen och stimulera 
Sammanhållningsfondens fulla potential.
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Ändringsförslag 18
Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. 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 ska fastställas för 
år 2022.

Kommissionen ska vidareutveckla 
förteckningen över gemensamma 
indikatorer för att bland annat minimera 
de externa kostnaderna, skydda klimatet
och minska olycksantalet, 
luftföroreningen och bullernivåerna i 
enlighet med artikel 24.3 i förordning
(EU) nr […]/2012 [grundförordningen]
och Europaparlamentets resolution om 
färdplanen för ett gemensamt europeiskt 
transportområde [2011/2096(INI)]. För 
gemensamma indikatorer ska 
utgångsvärdet fastställas till noll och 
kumulativa mål ska fastställas för år 2022.

Ändringsförslag 19
Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 20
Förslag till förordning
Artikel 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 6a
Utvärdering

Senast den 31 december 2017 ska 
kommissionen överlämna en 
utvärderingsrapport till 
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Europaparlamentet om uppnåendet av 
målen i denna förordning.

Ändringsförslag 21
Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. Senast två år efter programperiodens 
slut ska kommissionen göra en 
efterhandsutvärdering av programmets 
effekter och mervärde för unionen och 
lämna en rapport om denna utvärdering 
till Europaparlamentet, rådet, Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén och 
Regionkommittén.

Motivering

Genomförande av artikel 50 i förordningen om allmänna bestämmelser.

Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
Bilagan – rad 6

Kommissionens förslag

Behandling av 
avloppsvatten

pe (personekvivalent) Antal invånare som fått 
förbättrad 

avloppsvattenbehandling
Ändringsförslag

Behandling av 
avloppsvatten

pe (personekvivalent) Ytterligare kapacitet för 
avloppsvattenrening

Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Bilagan – rad 13

Kommissionens förslag

Natur och biologisk hektar Ytareal med livsmiljöer i 



AD\905930SV.doc 13/19 PE486.019v02-00

SV

mångfald bättre skick
Ändringsförslag

Natur och biologisk 
mångfald

hektar Ytareal med återställda 
livsmiljöer

Ändringsförslag 24

Förslag till förordning
Bilagan – rad 22a (ny)

Kommissionens förslag

Järnväg km Total längd av nya 
järnvägslinjer

km Total längd av ombyggda 
eller uppgraderade 
järnvägslinjer

Ändringsförslag

Järnväg km Total längd av nya 
järnvägslinjer

km Total längd av ombyggda 
eller uppgraderade 
järnvägslinjer

antal Nybyggda, ombyggda 
eller uppgraderade 
gränsöverskridande 
avsnitt

Ändringsförslag 25

Förslag till förordning
Bilagan – rader 22b och 22c (nya)

Kommissionens förslag

Transporter
Järnväg km Total längd av nya 

järnvägslinjer
km Total längd av ombyggda 

eller uppgraderade 
järnvägslinjer
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Ändringsförslag

Transporter
Järnväg km Total längd av nya 

järnvägslinjer
km Total längd av ombyggda 

eller uppgraderade 
järnvägslinjer

ton/km Utökning av ombyggda 
eller uppgraderade 

järnvägslinjer

passagerare/km Utökning av antalet 
järnvägspassagerare

Ändringsförslag 26

Förslag till förordning
Bilagan – rad 22d (ny)

Kommissionens förslag

Transporter
Järnväg km Total längd av nya 

järnvägslinjer
km Total längd av ombyggda 

eller uppgraderade 
järnvägslinjer

Ändringsförslag

Transporter
Järnväg km Total längd av nya 

järnvägslinjer
km Total längd av ombyggda 

eller uppgraderade 
järnvägslinjer

km Total längd av 
ERTMS-utrustade 

järnvägslinjer
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Ändringsförslag 27

Förslag till förordning
Bilagan – rad 24a (ny)

Kommissionens förslag

Vägar km Total längd av nybyggda 
vägar

km Total längd av ombyggda 
eller uppgraderade vägar

Ändringsförslag

Vägar km Total längd av nybyggda 
vägar

km Total längd av ombyggda 
eller uppgraderade vägar

antal Nybyggda, ombyggda 
eller uppgraderade 
gränsöverskridande 
avsnitt

Ändringsförslag 28

Förslag till förordning
Bilagan – rad 25a (ny)

Kommissionens förslag

Stadstransporter passagerarresor Ökning av antalet 
passagerarresor med 

stadstransporter som får 
stöd

Ändringsförslag

Stadstransporter passagerarresor Ökning av antalet 
passagerarresor med 

stadstransporter som får 
stöd

procentandel Ändring av olika 
transportsätts andel av 
kollektivtrafik och icke 
motordriven rörlighet, 
t.ex. gång och cykling
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Ändringsförslag 29

Förslag till förordning
Bilagan – rad 25b (ny)

Kommissionens förslag

Stadstransporter passagerarresor Ökning av antalet 
passagerarresor med 

stadstransporter som får 
stöd

Ändringsförslag

Stadstransporter passagerarresor Ökning av antalet 
passagerarresor med 

stadstransporter som får 
stöd

fordon med ökad 
miljöeffektivitet

Utökning av antalet 
fordon och utveckling av 
relaterad infrastruktur 

för att uppnå 
stadstransporter med 
ökad miljöeffektivitet

Ändringsförslag 30

Förslag till förordning
Bilagan – rad 26a (ny)

Kommissionens förslag

Inre vattenvägar ton/km Ökning av gods som 
transporteras på 

uppgraderade inre 
vattenvägar

Ändringsförslag

Inre vattenvägar ton/km Ökning av gods som 
transporteras på 

uppgraderade inre 
vattenvägar

passagerarresor Utökning av antalet 
personer som utnyttjar 
tjänster för transport 

längs inre vattenvägar
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Ändringsförslag 31

Förslag till förordning
Bilagan – rad 26b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Klimatpåverkan miljoner ton 
koldioxidekvivalenter

Ändring av 
växthusgasutsläpp till 
följd av samfinansierade 
åtgärder

Ändringsförslag 32

Förslag till förordning
Bilagan – rad 26c (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Turism euro Investeringar i smart och 
hållbar rörlighet

Ändringsförslag 33

Förslag till förordning
Bilagan – rader 26d, 26e och 26f (nya)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Turism euro Investeringar som gjorts i 
syfte att förbättra 
tillgången till tjänster 
inom turistsektorn för 
personer med nedsatt 
rörlighet

euro Investeringar i 



PE486.019v02-00 18/19 AD\905930SV.doc

SV

cykelledsnät

euro Investeringar i natur-, 
kultur- och industriarvet 
samt det historiska arvet
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