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KORT BEGRUNDELSE

Kommissionens forslag

Med denne forordning fastlægges en række fælles bestemmelser for alle de 
strukturinstrumenter, der er omfattet af den fælles strategiske ramme for perioden 2014-2020, 
inklusive generelle støtteprincipper såsom partnerskab, flerniveaustyring, ligestilling mellem 
kønnene, bæredygtig udvikling og overholdelse af gældende EU-lovgivning og national 
lovgivning. Forslaget omfatter en liste over fælles tematiske mål fra Europa 2020-strategien 
samt bestemmelser om den fælles strategiske ramme på unionsplan og om partnerskabsaftaler. 
Desuden sigter forslaget mod at gøre Unionens politikker mere resultatorienterede ved at 
afstikke en fælles strategi bestående af bestemmelser om vilkår og resultatgennemgang samt 
om overvågnings-, rapporterings- og evalueringsordninger. Endelig omfatter det specifikke 
bestemmelser om EFRU, ESF og Samhørighedsfonden, navnlig om Samhørighedsfondens 
opgave og mål, den finansielle ramme, særlige programmerings- og rapporteringsordninger, 
større projekter, kontrolsystemer og økonomisk forvaltning. 

For at maksimere politikkens effekt, for så vidt angår opfyldelse af EU’s prioriteringer og 
styrke den strategiske programmeringsproces, sigter forslaget mod at omsætte en række 
tematiske mål, som er defineret i overensstemmelse med Europa 2020-strategien, i 
nøgleforanstaltninger for EFRU, Samhørighedsfonden, ESF, ELFUL og EHFF. Således sigtes 
der mod at forbedre gamle og indføre nye løsninger, herunder forhåndsvilkår, en 
resultatreservemekanisme, styrkelse af bestemmelserne om fondene i forbindelse med 
makroøkonomisk konditionalitet og disses tilpasning til den nye stabilitets- og vækstpagt, 
indførelse af et system for national akkreditering for at sikre forsvarlig økonomisk forvaltning 
i medlemsstaterne, indførelse af en forvaltningserklæring og en obligatorisk 
regnskabsafslutning og, sidst, men ikke mindst, en resultatorienteret programmeringsproces 
og støtte via innovative finansieringsinstrumenter.  

Ordførerens holdning

Ordføreren støtter Kommissionens forslag, men ønsker en bedre integration af EU’s 2020-mål 
i EU’s strukturinstrumenter, navnlig for så vidt angår finansieringsprioritering. Desuden må 
der sikres samhørighed mellem disse bestemmelser og bestemmelserne om de 
transeuropæiske transportnet (TEN-T) og om Connecting Europe-faciliteten (CEF).

Ordføreren støtter en resultatorienteret strategi og den øgede anvendelse af (forhånds)vilkår i 
forbindelse med overgangen til en mere bæredygtig og effektiv transport og mobilitet, samt 
sikkerhed, støjreduktion, miljølovgivning beskyttelse af klimaet og den biologiske 
mangfoldighed. 

Transportsektoren står for ca. 24 % af alle CO2-emissioner, og disse er øget med 34 % siden 
1990. I betragtning af den tid, det tager at udforme og gennemføre storstilede 
infrastrukturprojekter, vil de kommende års investeringer være afgørende for transporten og 
mobiliteten de næste årtier. For at sikre en god livskvalitet for de kommende generationer af 
EU-borgere, bør de europæiske projekter fremme bæredygtige transportformer, fokusere på 
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mobilitetskæder, som kombinerer gang, cykling, delebiler, samkørsel og offentlig transport og 
være fleksible nok til at kunne tilpasses nye mobilitetsløsninger. 

Da samhørighedsfonden og EFRU er væsentlige kilder til finansiering af EU’s transport, er 
det yderst vigtigt at omlægge EU’s finansieringsprioriteringer inden for deres respektive 
rammer og at fokusere på investeringer i intelligent og bæredygtig mobilitet for at undgå -
eller i hvert fald begrænse - alle eventuelle eksterne omkostninger i fremtiden. Dette vil også 
mindske byrderne for de fremtidige offentlige budgetter på regionalt plan, medlemsstatsplan 
og EU-plan. Europa har ikke længere råd til at støtte ekstremt dyre og langvarige storstilede 
projekter. I stedet for at ”tænke stort” skal EU til at ”handle intelligent”. 

Her er den europæiske merværdi afgørende, og ordføreren finder, at den strukturelle støtte 
primært bør rettes mod at styrke intermodaliteten og fjerne flaskehalse, lukke huller i de 
grænseoverskridende forbindelser samt sikre, at lovgivningen om sikkerhed og beskyttelse af 
miljøet, klimaet og den biologiske mangfoldighed overholdes fuldt ud. Med sigte herpå er der 
behov for bedre evalueringer af miljøvirkningerne og klare forhåndskriterier for således at 
skabe incitamenter for støttemodtagerne og få dem til at genoverveje deres politikker på 
nationalt, regionalt og lokalt plan. 

Denne holdning 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 skal 
Unionen for at styrke sin økonomiske, 
sociale og territoriale samhørighed stræbe 
efter at formindske forskellene mellem de 
forskellige områders udviklingsniveauer og 
forbedre situationen for de mindst 
begunstigede områder eller øer med særlig 
vægt på landdistrikter, områder i en 
industriel overgangsproces og områder, der 
lider af alvorlige naturbetingede eller 
demografiske ulemper af permanent art. 
Ifølge traktatens artikel 175 skal Unionen 
støtte virkeliggørelsen af disse mål med 
den virksomhed, som den udøver gennem 

(1) Ifølge traktatens artikel 174 skal 
Unionen for at styrke sin økonomiske, 
sociale og territoriale samhørighed stræbe 
efter at formindske forskellene mellem de 
forskellige områders udviklingsniveauer og 
forbedre situationen for de mindst 
begunstigede områder. Blandt disse 
regioner bør der lægges særlig vægt på 
landdistrikter, områder i en industriel 
overgangsproces og områder, der lider 
under alvorlige naturbetingede eller 
demografiske ulemper af permanent art, 
f.eks. øer, grænseoverskridende regioner 
og højlandsregioner. Ifølge traktatens 
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Den Europæiske Udviklings- og 
Garantifond for Landbruget, 
Udviklingssektionen, Den Europæiske 
Socialfond, Den Europæiske Fond for 
Regionaludvikling, Den Europæiske 
Investeringsbank og andre instrumenter.

artikel 175 skal Unionen støtte 
virkeliggørelsen af disse mål med den 
virksomhed, som den udøver gennem Den 
Europæiske Udviklings- og Garantifond 
for Landbruget, Udviklingssektionen, Den 
Europæiske Socialfond, Den Europæiske 
Fond for Regionaludvikling, Den 
Europæiske Investeringsbank og andre 
instrumenter.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) FSR-fondenes mål bør søges 
virkeliggjort inden for rammerne af en 
bæredygtig udvikling og Unionens fremme 
af målet om at beskytte og forbedre miljøet 
som fastsat i traktatens artikel 11 og 19 
under hensyntagen til princippet om, at 
forureneren betaler. I tråd med ønsket om 
at afsætte mindst 20 % af EU-budgettet til 
målene vedrørende klimaforandringer bør 
medlemsstaterne fremlægge oplysninger 
om støtten til målene vedrørende 
klimaforandringer ved anvendelse af en 
metodologi, der fastlægges af 
Kommissionen ved en 
gennemførelsesretsakt.

(12) FSR-fondenes mål bør søges 
virkeliggjort inden for rammerne af en 
bæredygtig udvikling og Unionens fremme 
af målet om at beskytte og forbedre miljøet 
som fastsat i traktatens artikel 11 og 19 
under hensyntagen til princippet om, at 
forureneren betaler, og på en sådan måde, 
at de eksterne omkostninger minimeres. I 
tråd med ønsket om at afsætte mindst 20 % 
af EU-budgettet til målene vedrørende 
klimaforandringer bør medlemsstaterne 
fremlægge oplysninger om støtten til 
målene vedrørende klimaforandringer ved 
anvendelse af en metodologi, der 
fastlægges af Kommissionen ved en 
gennemførelsesretsakt.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 55

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(55) Der bør fastsættes objektive kriterier 
for udpegelse af regioner og områder, der 
er berettiget til støtte fra fondene. Med 
henblik herpå bør fastlæggelsen af 
regionerne og områderne på EU-plan 

(55) Der bør fastsættes objektive kriterier 
for udpegelse af regioner og områder, der 
er berettiget til støtte fra fondene. Med 
henblik herpå bør fastlæggelsen af 
regionerne og områderne på EU-plan 



PE486.053v02-00 6/41 AD\906416DA.doc

DA

baseres på det fælles klassifikationssystem 
for regioner, der er fastlagt ved Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 
1059/2003 af 26. maj 2003 om indførelse 
af en fælles nomenklatur for regionale 
enheder (NUTS).

baseres på det fælles klassifikationssystem 
for regioner, der er fastlagt ved Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 
1059/2003 af 26. maj 2003 om indførelse 
af en fælles nomenklatur for regionale 
enheder (NUTS). Der bør lægges særlig 
vægt på områder, der lider under alvorlige 
naturbetingede eller demografiske 
ulemper af permanent art, f.eks. øer, 
grænseoverskridende regioner og 
højlandsregioner, idet det dog skal 
erindres, at den nuværende NUTS-
klassifikation ikke nødvendigvis afspejler 
de faktiske territoriale forhold. 

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 88

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(88) For at udbygge eller ændre visse ikke-
væsentlige bestemmelser i nærværende 
forordning bør beføjelsen til at vedtage 
retsakter delegeres til Kommissionen i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten for så vidt angår en 
adfærdskodeks om mål og kriterier til 
støtte for gennemførelsen af partnerskaber, 
vedtagelse af en fælles strategisk ramme, 
supplerende bestemmelser om tildeling af 
resultatreserven, afgrænsning af det 
område og den befolkning, 
lokaludviklingsstrategierne omfatter, 
nærmere bestemmelser om finansielle 
instrumenter (forhåndsvurdering, 
kombination af støtte, støtteberettigelse, 
typer aktiviteter, der ikke ydes støtte til), 
regler for visse typer finansielle
instrumenter på nationalt, regional eller 
transnationalt plan eller på tvær af grænser, 
regler om finansieringsaftaler, overførsel 
og forvaltning af aktiver, forvaltnings- og 
kontrolordningerne, reglerne om 
betalingsanmodninger og etablering af et 
system med kapitalisering af årlige rater, 

(88) For at udbygge eller ændre visse ikke-
væsentlige bestemmelser i nærværende 
forordning bør beføjelsen til at vedtage 
retsakter delegeres til Kommissionen i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten for så vidt angår en 
adfærdskodeks om mål og kriterier til 
støtte for gennemførelsen af partnerskaber, 
vedtagelse af en fælles strategisk ramme, 
supplerende bestemmelser om tildeling af 
resultatreserven, afgrænsning af det 
område og den befolkning, 
lokaludviklingsstrategierne omfatter, 
nærmere bestemmelser om finansielle 
instrumenter (forhåndsvurdering, 
kombination af støtte, støtteberettigelse, 
typer aktiviteter, der ikke ydes støtte til), 
regler for visse typer finansielle 
instrumenter på nationalt, regional eller 
transnationalt plan eller på tværs af 
grænser, regler om finansieringsaftaler, 
overførsel og forvaltning af aktiver, 
forvaltnings- og kontrolordningerne, 
reglerne om betalingsanmodninger og 
etablering af et system med kapitalisering 
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fastlæggelsen af den faste takst for 
indtægtsskabende aktiviteter,
fastlæggelsen af den faste takst for 
indirekte udgifter til tilskud baseret på 
eksisterende metoder og tilsvarende 
takster, der anvendes i EU-politikkerne, 
medlemsstaternes forpligtelser vedrørende 
proceduren for indberetning af 
uregelmæssigheder og inddrivelse af beløb, 
der uberettiget er udbetalt, nærmere 
bestemmelser om udveksling af 
oplysninger om operationer, ordningerne 
med henblik på et passende revisionsspor, 
betingelserne for nationale revisioner, 
kriterierne for godkendelse af 
forvaltningsmyndigheder og 
attesteringsmyndigheder, fastsættelse af, 
hvilke datamedier der kan betragtes som 
almindeligt anerkendte og kriterierne for 
fastlæggelse af omfanget af finansielle 
korrektioner. Kommissionen bør ligeledes 
tillægges beføjelser til at ændre bilag V for 
at tilgodese fremtidige behov for 
tilpasning. Det er navnlig vigtigt, at 
Kommissionen gennemfører relevante 
høringer under sit forberedende arbejde, 
herunder på ekspertniveau.

af årlige rater, fastlæggelsen af den faste 
takst for indirekte udgifter til tilskud 
baseret på eksisterende metoder og 
tilsvarende takster, der anvendes i EU-
politikkerne, medlemsstaternes 
forpligtelser vedrørende proceduren for 
indberetning af uregelmæssigheder og 
inddrivelse af beløb, der uberettiget er 
udbetalt, nærmere bestemmelser om 
udveksling af oplysninger om operationer, 
ordningerne med henblik på et passende 
revisionsspor, betingelserne for nationale 
revisioner, kriterierne for godkendelse af 
forvaltningsmyndigheder og 
attesteringsmyndigheder, fastsættelse af, 
hvilke datamedier der kan betragtes som 
almindeligt anerkendte og kriterierne for 
fastlæggelse af omfanget af finansielle 
korrektioner. Kommissionen bør ligeledes 
tillægges beføjelser til at ændre bilag V for 
at tilgodese fremtidige behov for 
tilpasning. Det er navnlig vigtigt, at 
Kommissionen gennemfører relevante 
høringer under sit forberedende arbejde, 
herunder på ekspertniveau.

Begrundelse

Det er unødvendigt at definere en fast takst, da nettoindtægten kan vurderes præcist, som det 
kræves i den nuværende forordning (EF) nr. 1083/2006, og det er uhensigtsmæssigt, da 
fastsættelsen af faste takster ville have et politisk aspekt, som indebærer en risiko for forkert 
tildeling af midler. I artikel 54 tillægges gennemførelsesbeføjelser med hensyn til 
beregningsmetoden for nettoindtægten for indtægtsskabende projekter.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. Kommissionen og medlemsstaterne 
sikrer en effektiv udnyttelse af FSR-
fondene, bl.a. gennem overvågning, 
rapportering og evaluering.

9. Kommissionen og medlemsstaterne 
sikrer en effektiv og produktiv udnyttelse 
af FSR-fondene, bl.a. ved at sikre, at de 
foreslåede mål nås, og gennem 
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overvågning, rapportering og evaluering.

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

FSR-fondenes mål søges virkeliggjort 
inden for rammerne af en bæredygtig 
udvikling og Unionens fremme af målet 
om at beskytte og forbedre miljøet som 
fastsat i traktatens artikel 11 under 
hensyntagen til princippet om, at 
forureneren betaler.

FSR-fondenes mål søges virkeliggjort 
inden for rammerne af en bæredygtig 
udvikling og Unionens fremme af målet 
om at beskytte og forbedre miljøet som 
fastsat i traktatens artikel 11 under 
hensyntagen til princippet om, at 
forureneren betaler og på en sådan måde, 
at de eksterne omkostninger minimeres.

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne og Kommissionen sikrer, 
at miljøbeskyttelseskrav, 
ressourceeffektivitet, modvirkning af og 
tilpasning til klimaforandringer, 
modstandsdygtighed over for katastrofer 
og risikoforebyggelse og –styring fremmes 
under udarbejdelsen og gennemførelsen af 
partnerskabsaftalerne og programmerne. 
Medlemsstaterne fremlægger oplysninger 
til understøttelse af målsætningerne 
vedrørende klimaforandringer ved 
anvendelse af den metodologi, som 
Kommissionen har vedtaget. 
Kommissionen vedtager denne metodologi 
ved hjælp af en gennemførelsesretsakt. 
Gennemførelsesretsakten vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 143, 
stk. 3.

Medlemsstaterne og Kommissionen sikrer, 
at miljøbeskyttelseskrav, 
ressourceeffektivitet, modvirkning af og 
tilpasning til klimaforandringer, 
bæredygtig og effektiv transport,
modstandsdygtighed over for katastrofer 
og risikoforebyggelse og –styring fremmes 
under udarbejdelsen og gennemførelsen af 
partnerskabsaftalerne og programmerne. 
Medlemsstaterne fremlægger oplysninger 
til understøttelse af målsætningerne 
vedrørende klimaforandringer ved 
anvendelse af den metodologi, som 
Kommissionen har vedtaget. 
Kommissionen vedtager denne metodologi 
ved hjælp af en gennemførelsesretsakt. 
Gennemførelsesretsakten vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 143, 
stk. 3.
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Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – nr. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3) styrkelse af de små og mellemstore 
virksomheders, landbrugssektorens (for 
ELFUL) og fiskeri- og akvakultursektorens 
(for EHFF) konkurrenceevne

3) styrkelse af europæiske virksomheders, 
navnlig små og mellemstore 
virksomheders, mikrovirksomheders samt
landbrugssektorens (for ELFUL) og 
fiskeri- og akvakultursektorens (for EHFF) 
konkurrenceevne

Ændringsforslag 9
Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – nr. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4) støtte til overgangen til en 
lavemissionsøkonomi i alle sektorer

4) støtte til overgangen til en 
lavemissionsøkonomi, baseret på 
energibesparelser, effektivitet og 
anvendelse af vedvarende energikilder i 
alle sektorer,  navnlig omfattende fremme 
af intermodal bæredygtig transport og 
mobilitet, idet der fokuseres på at fjerne 
flaskehalse og lukke huller i de 
grænseoverskridende forbindelser i de 
bæredygtige og intermodale 
transportinfrastrukturer

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – nr. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a)  forøgelse af energieffektiviteten i 
transportsektoren, navnlig inden for 
bytransport

Ændringsforslag 11
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Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – nr. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

7) fremme af effektiv samordnet modalitet 
med sigte på  bæredygtig, sikker og 
miljøeffektiv transport og mobilitet med 
fokus på at forbedre eksisterende 
infrastruktur, lukke huller i de 
grænseoverskridende forbindelser og 
fjerne flaskehalse i vigtige 
netinfrastrukturer, herunder regionale og 
lokale  forbindelser og forbindelser til 
land- og byområder

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – nr. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8) fremme af beskæftigelse og støtte til 
arbejdskraftens mobilitet

8) øget beskæftigelse og støtte til 
arbejdskraftens mobilitet

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – nr. 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10) investeringer i uddannelse, 
kvalifikationer og livslang læring

10) investeringer i sundhed, uddannelse, 
kvalifikationer og livslang læring

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – nr. 11 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

11a) styrkelse af den økonomiske, sociale 
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og territoriale samhørighed.

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) prioriterede områder for 
samarbejdsaktiviteter for hver af FSR-
fondene, under hensyntagen til eventuelle 
makroregionale strategier og 
havområdestrategier

d) prioriterede områder for 
samarbejdsaktiviteter for hver af FSR-
fondene, under hensyntagen til eventuelle 
makroregionale strategier og hav- og 
flodområdestrategier og -synergier

Ændringsforslag 16
Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1 – litra d – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) en samlet oversigt over de delmål og 
mål, der er fastsat i programmerne, for 
resultatrammen, jf. artikel 19, stk. 1, 
sammen med metoden og mekanismen til 
at sikre sammenhæng på tværs af 
programmerne og FSR-fondene

i) en samlet oversigt over de målelige 
kvalitative og kvantitative delmål og mål, 
der er fastsat i programmerne, for 
resultatrammen, jf. artikel 19, stk. 1, 
sammen med metoden og mekanismen til 
at sikre sammenhæng på tværs af 
programmerne og FSR-fondene

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne koncentrerer støtten i 
overensstemmelse med de fondsspecifikke 
regler om aktioner, der giver den største 
merværdi i forhold til EU-strategien for 
intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst
og tager de udfordringer op, der peges på i 
de landespecifikke henstillinger i henhold 
til traktatens artikel 121, stk. 2, og de 
relevante rådshenstillinger vedtaget i 
henhold til traktatens artikel 148, stk. 4, 

Medlemsstaterne koncentrerer støtten i 
overensstemmelse med de fondsspecifikke 
regler om aktioner, der giver den største 
merværdi og minimerer de eksterne 
udgifter i forhold til EU-strategien for 
intelligent, bæredygtig og inklusiv 
udvikling inden for den flerårige 
finansielle ramme 2014-2020 og tager de 
udfordringer op, der peges på i de 
landespecifikke henstillinger i henhold til 
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under hensyntagen til nationale og 
regionale behov.

traktatens artikel 121, stk. 2, og de 
relevante rådshenstillinger vedtaget i 
henhold til traktatens artikel 148, stk. 4, 
under hensyntagen til nationale og 
regionale behov.

Ændringsforslag 18
Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne vurderer, om de 
gældende forhåndsbetingelser er overholdt.

2. Medlemsstaterne vurderer, om de 
gældende forhåndsbetingelser er overholdt.
Denne vurdering baseres på en fælles 
metodologi og involverer de partnere, der 
er nævnt i artikel 5.

Ændringsforslag 19
Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 3 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hver prioritet skal omfatte indikatorer til 
vurdering af programmets gennemførelse 
hen imod realiseringen af målene som 
grundlag for overvågning, evaluering og 
resultatgennemgang. De skal bl.a. omfatte:

Hver prioritet skal omfatte målelige 
kvalitative og kvantitative indikatorer til 
vurdering af programmets gennemførelse 
hen imod realiseringen af målene som 
grundlag for overvågning, evaluering og 
resultatgennemgang. De skal bl.a. omfatte:

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 3 – afsnit 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) indikatorer vedrørende 
foranstaltningernes indflydelse på 
støjemissioner, miljø, sikkerhed og 
klimaændringer i henhold til EU's 2020-
mål.
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Ændringsforslag 21
Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Hvert program, bortset fra dem, der 
udelukkende omfatter teknisk bistand, 
indeholder en beskrivelse af 
foranstaltningerne med henblik på at tage 
hensyn til principperne i artikel 7 og 8.

4. Hvert program, bortset fra dem, der 
udelukkende omfatter teknisk bistand, 
indeholder målelige kvalitative og 
kvantitative delmål og mål, 
programspecifikke indikatorer og en 
beskrivelse af foranstaltningerne med 
henblik på at overholde principperne i 
artikel 7 og 8.

Ændringsforslag 22
Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. For at forbedre udbyttet af EU’s 
miljøforanstaltninger1 redegøres der i alle 
programmer, planer og projekter for 
resultaterne af medlemsstaternes og andre 
projektiværksætteres miljøvurderinger, 
navnlig på grundlag af Rådets direktiv 
85/337/EØF af 27. juni 1985 om 
vurdering af visse offentlige og private 
projekters indvirkning på miljøet2, 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2001/42/EF af 27. juni 2001 om vurdering 
af bestemte planers og programmers 
virkning på miljøet3 og direktiv 
92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring 
af naturtyper samt vilde dyr og planter4

samt følgende direktiver fra Europa-
Parlamentet og Rådet: 2002/60/EF af 23. 
oktober 2000 om fastlæggelse af en 
ramme for Fællesskabets vandpolitiske 
foranstaltninger5 og 2009/147/EF af 30. 
november 2009 om beskyttelse af vilde 
fugle6 for at undgå eller, hvis dette ikke er 
muligt, afhjælpe negative indvirkninger 
på miljøet, som f.eks. 
landskabsfragmentering, arealbefæstelse, 
luft- og vandforurening samt støj, samt 
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for at gennemføre en effektiv beskyttelse 
af den biologiske mangfoldighed.
_________________________
1 Se COM(2012)0095 "Bedre udnyttelse af 
EU's miljøforanstaltninger: opbygning af 
tillid gennem bedre viden og lydhørhed".
2 EFT L 175 af 5.7.1985, s. 40.
3EFT L 197 af 21.7.2001.
4 EFT L 206 af 22.7.1992, s. 7.
5 EFT L 327 af 22.12.2000, s. 1.
6 EUT L 20 af 26.1.2010, s. 7.

Begrundelse

For at sikre sammenhæng i EU’s lovgivning er ordlyden i Kommissionens forslag om 
miljøbeskyttelse (artikel 42) som led i revisionen af Kommissionens retningslinjer for 
udvikling af det transeuropæiske transportnet (KOM(2011)0650) indføjet her.

Ændringsforslag 23
Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 4 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4c. Alle programmer, planer og projekter 
vedrørende transport og mobilitet skal 
baseres på en evaluering af indflydelsen 
på sikkerheden og forebyggelsen af 
ulykker i overensstemmelse med 
Unionens mål om at reducere antallet af 
ulykker med dødelig udgang med 50 % 
inden 2020.

Ændringsforslag 24
Forslag til forordning
Artikel 46 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) fremskridt hen imod virkeliggørelse af 
EU-strategien for intelligent, bæredygtig 
og inklusiv vækst, navnlig hvad angår de 
delmål, der er fastsat for hvert enkelt 

b) fremskridt hen imod virkeliggørelse af 
EU-strategien for intelligent, bæredygtig 
og inklusiv udvikling og vækst, navnlig 
hvad angår målelige kvalitative og 



AD\906416DA.doc 15/41 PE486.053v02-00

DA

program i resultatrammen, og den støtte, 
der er anvendt til målene vedrørende 
klimaforandringer

kvantitative delmål, der er fastsat for hvert 
enkelt program i resultatrammen, og den 
støtte, der er anvendt til målene vedrørende 
klimaforandringer og den biologiske 
mangfoldighed

Ændringsforslag 25

Forslag til forordning
Artikel 48 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne foretager 
forhåndsevalueringer for at forbedre 
kvaliteten af hvert programs udformning.

1. Medlemsstaterne foretager i samarbejde 
med og under vejledning af 
Kommissionen forhåndsevalueringer for at 
forbedre kvaliteten af hvert programs 
udformning.

Ændringsforslag 26

Forslag til forordning
Artikel 48 – stk. 3 – litra m

Kommissionens forslag Ændringsforslag

m) om de planlagte foranstaltninger til 
fremme af bæredygtig udvikling er 
tilstrækkelige.

m) om de planlagte foranstaltninger til 
fremme af bæredygtig udvikling og 
minimering af eksterne udgifter er 
tilstrækkelige.

Ændringsforslag 27

Forslag til forordning
Artikel 51 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

På initiativ af eller på vegne af 
Kommissionen kan FSR-fondene 
finansiere forberedende arbejde, 
overvågning, administrativ og teknisk 
bistand, evaluering, revision og kontrol i 
det omfang, det er nødvendigt til 

På initiativ af eller på vegne af 
Kommissionen eller efter anmodning fra 
en medlemsstat og efter godkendelse fra 
Kommissionen kan FSR-fondene 
finansiere forberedende arbejde, 
overvågning, administrativ og teknisk 
bistand, evaluering, revision og kontrol i 
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gennemførelse af denne forordning. det omfang, det er nødvendigt til 
gennemførelse af denne forordning.

Ændringsforslag 28

Forslag til forordning
Artikel 54 – stk. 1 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Nettoindtægter, som vil blive genereret 
efter fuldførelsen af en operation i en 
specifik referenceperiode, bestemmes på 
forhånd ved en af de følgende metoder:

Nettoindtægter, som vil blive genereret 
efter fuldførelsen af en operation i en 
specifik referenceperiode, bestemmes på 
forhånd ved:

Ændringsforslag 29

Forslag til forordning
Artikel 61 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) ophør med eller flytning af en 
produktionsaktivitet

a) ophør eller hel eller delvis flytning af en 
produktionsaktivitet

Ændringsforslag 30

Forslag til forordning
Artikel 84 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen vedtager en afgørelse i 
form af en gennemførelsesretsakt om 
fastsættelse af de beløb, der skal overføres 
fra hver medlemsstats 
samhørighedsfondstildeling for hele 
perioden. De enkelte medlemsstaters 
samhørighedsfondstildeling reduceres 
tilsvarende.

Kommissionen vedtager en afgørelse i 
form af en gennemførelsesretsakt om 
fastsættelse af de beløb, der skal overføres 
fra hver medlemsstats 
samhørighedsfondstildeling for hele 
perioden. De enkelte medlemsstaters 
samhørighedsfondstildeling reduceres 
tilsvarende, så beløbet kan tildeles 
eksplicit til den pågældende medlemsstat 
under Connecting Europe-faciliteten.
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Ændringsforslag 31

Forslag til forordning
Artikel 84 – stk. 4 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Støtten fra Samhørighedsfonden under 
Connecting Europe-faciliteten 
gennemføres i overensstemmelse med 
artikel [13] i forordning (EU) nr. [...]/2012 
om oprettelse af Connecting Europe-
faciliteten hvad angår projekter, der er 
anført i bilag I til nævnte forordning, idet 
der gives størst mulig prioritet til projekter, 
der overholder lofterne for nationale 
tildelinger under Samhørighedsfonden.

Støtten fra Samhørighedsfonden under 
Connecting Europe-faciliteten 
gennemføres i overensstemmelse med 
artikel [13] i forordning (EU) nr. [...]/2012 
om oprettelse af Connecting Europe-
faciliteten35 hvad angår projekter, der er 
anført i bilag I til nævnte forordning, idet 
der gives prioritet til projekter, der 
overholder lofterne for nationale tildelinger 
under Samhørighedsfonden, og idet det 
sikres, at der ikke er mulighed for 
forvridning af de nationale tildelinger.
Kommissionen sørger for den nødvendige 
koordination og bistand til de 
støtteberettigede medlemsstater for at 
fjerne forvaltningsmæssige og 
bureaukratiske hindringer og sikre en 
gennemsigtig udvælgelsesproces for 
projekterne.

Ændringsforslag 32

Forslag til forordning
Article 87 – paragraph 2 – point c – point vi

Kommissionens forslag Ændringsforslag

vi) hvis det er relevant, de planlagte 
interventioners bidrag til makroregionale 
strategier og havområdestrategier

vi) hvis det er relevant, de planlagte 
interventioners bidrag til makroregionale 
strategier og hav- og flodområdestrategier 
og -synergier

Ændringsforslag 33
Forslag til forordning
Artikel 87 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne forelægger en udtalelse Medlemsstaterne forelægger en udtalelse 
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fra de nationale ligestillingsorganer om de 
foranstaltninger, der er omhandlet i nr. ii) 
og iii), samtidig med forslaget til et 
operationelt program under målet om 
investeringer i vækst og beskæftigelse.

fra de nationale miljøbeskyttelses- og
ligestillingsorganer og partnere om de 
foranstaltninger, der er omhandlet i nr. i),
ii) og iii), samtidig med forslaget til et 
operationelt program under målet om 
investeringer i vækst og beskæftigelse.

Ændringsforslag 34

Forslag til forordning

Artikel 111 – nr. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a) projektets økonomiske og finansielle 
bæredygtighed, idet foranstaltninger, der 
skaber indtægter, begunstiges med højere 
medfinansieringssatser end dem, der 
anvendes for ikke-indtægtsskabende 
foranstaltninger

Ændringsforslag 35

Forslag til forordning
Artikel 144 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 144a
Gennemsigtighed

Kommissionen offentliggør på sit websted 
alle partnerskabsaftaler, programmer, 
lokale udviklingsstrategier, operationelle 
programmer, større projekter og fælles 
handlingsplaner, som er vedtaget af 
Kommissionen, for hver enkelt 
medlemsstat. 
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Ændringsforslag 36

Forslag til forordning
Bilag I – punkt 3 – led 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– gennemsigtige, med objektivt 
kontrollerbare mål og identificerede og 
offentligt tilgængelige kildedata

– gennemsigtige, let forståelige, med 
objektivt kontrollerbare mål og 
identificerede og offentligt tilgængelige 
kildedata

Ændringsforslag 37

Forslag til forordning
Bilag IV – række 7 

Kommissionens forslag

7. Fremme af bæredygtig 
transport og afskaffelse af 
flaskehalsproblemer i 
vigtige netinfrastrukturer 
(jf. artikel 9, nr. 7))

7.1. Veje: Der foreligger 
en samlet national 
transportplan, som 
indeholder en passende 
prioritering af 
investeringerne i det 
transeuropæiske 
transportinfrastrukturbasis
net (TEN-T), i det 
primære net (andre 
investeringer end i basis-
TEN-T) og i sekundære 
forbindelsesmuligheder 
(bl.a. offentlig transport 
på regionalt og lokalt 
plan).

Der foreligger en samlet 
transportplan, som 
indeholder

prioritering af 
investeringer i TEN-T-
basisnettet, det primære 
net og sekundære 
forbindelsesmuligheder. 
Prioriteringen skal tage 
hensyn til 
investeringernes bidrag til 
mobilitet, bæredygtighed, 
nedbringelse af 
drivhusgasemissioner og 
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bidraget til et fælles 
europæisk
transportområde

en realistisk og moden 
reserve af 
færdigudarbejdede 
projekter (inkl. tidsplan, 
budgetramme)

en strategisk 
miljøvurdering, der 
opfylder lovkravene til 
transportplanen 

foranstaltninger til at 
styrke bemyndigede 
organers og 
støttemodtageres kapacitet 
til at gennemføre reserven 
af færdigudarbejdede 
projekter.

7.2. Jernbaner: Der 
foreligger en samlet 
national transportplan 
med et eksplicit kapitel 
om jernbaneudvikling, 
som indeholder en 
passende prioritering af 
investeringerne i det 
transeuropæiske 
transportinfrastrukturbasis
net (TEN-T), i det 
primære net (andre 
investeringer end i basis-
TEN-T) og i sekundære 
forbindelsesmuligheder 
for jernbanesystemet i 
overensstemmelse med 
deres bidrag til mobilitet, 
bæredygtighed og 
netværkseffekter på 
nationalt og europæisk 
plan. Investeringerne 
dækker mobile aktiver og 
interoperabilitet samt 
kapacitetsopbygning.

Den samlede 
transportplan indeholder 
et kapitel om 
jernbaneudvikling, som 
indeholder:

en realistisk og moden 
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reserve af 
færdigudarbejdede 
projekter (inkl. tidsplan, 
budgetramme)

en strategisk 
miljøvurdering, der 
opfylder lovkravene til 
transportplanen 

foranstaltninger til at 
styrke bemyndigede 
organers og 
støttemodtageres kapacitet 
til at gennemføre reserven 
af færdigudarbejdede 
projekter.

Ændringsforslag

7. Fremme af bæredygtig 
transport, afskaffelse af 
flaskehalsproblemer i 
vigtige netinfrastrukturer 
samt lukning af huller i 
grænseoverskridende 
ruter med henblik på at 
sikre effektiv samordnet 
modalitet (jf. artikel 9, 
stk. 1, nr. 7)) 

7.1. Veje: Der foreligger 
en samlet national 
transportplan, som 
indeholder en passende 
prioritering af 
investeringerne i det 
transeuropæiske 
transportinfrastrukturbasis
net (TEN-T), i det 
primære net (andre 
investeringer end i basis-
TEN-T) og i sekundære 
forbindelsesmuligheder 
(bl.a. offentlig transport 
på regionalt og lokalt 
plan).

Der foreligger en samlet 
transportplan, som 
indeholder

prioritering af 
investeringer i TEN-T-
basisnettet, det primære 
net og sekundære 
forbindelsesmuligheder. 
Prioriteringen skal tage 
hensyn til 
investeringernes bidrag til 
mobilitet, bæredygtighed, 
nedbringelse af 
drivhusgasemissioner og 
bidraget til et fælles 
europæisk 
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transportområde

en realistisk og moden 
reserve af 
færdigudarbejdede 
projekter (inkl. tidsplan, 
budgetramme)

en strategisk 
miljøvurdering, der 
opfylder lovkravene til 
transportplanen 

foranstaltninger til at 
styrke bemyndigede 
organers og 
støttemodtageres kapacitet 
til at gennemføre reserven 
af færdigudarbejdede 
projekter.

7.2. Jernbaner: Der 
foreligger en samlet 
national transportplan 
med et eksplicit kapitel 
om jernbaneudvikling, 
som indeholder en 
passende prioritering af 
investeringerne i det 
transeuropæiske 
transportinfrastrukturbasis
net (TEN-T), i det 
primære net (andre 
investeringer end i basis-
TEN-T) og i sekundære 
forbindelsesmuligheder 
for jernbanesystemet i 
overensstemmelse med 
deres bidrag til mobilitet, 
bæredygtighed og 
netværkseffekter på 
nationalt og europæisk 
plan. Investeringerne 
dækker mobile aktiver og 
interoperabilitet samt 
kapacitetsopbygning.

Den samlede 
transportplan indeholder 
et kapitel om 
jernbaneudvikling, som 
indeholder:

en realistisk og moden 
reserve af 
færdigudarbejdede 
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projekter (inkl. tidsplan, 
budgetramme)

en strategisk 
miljøvurdering, der 
opfylder lovkravene til 
transportplanen 

foranstaltninger til at 
styrke bemyndigede 
organers og 
støttemodtageres kapacitet 
til at gennemføre reserven 
af færdigudarbejdede 
projekter.

Ændringsforslag 38

Forslag til forordning
Bilag IV – række 7.1 

Kommissionens forslag

7. Fremme af bæredygtig 
transport og afskaffelse af 
flaskehalsproblemer i 
vigtige netinfrastrukturer 
(jf. artikel 9, nr. 7))

7.1. Veje: Der foreligger 
en samlet national 
transportplan, som 
indeholder en passende 
prioritering af 
investeringerne i det 
transeuropæiske 
transportinfrastrukturbasis
net (TEN-T), i det 
primære net (andre 
investeringer end i basis-
TEN-T) og i sekundære 
forbindelsesmuligheder 
(bl.a. offentlig transport 
på regionalt og lokalt 
plan). 

Der foreligger en samlet 
transportplan, som 
indeholder

– prioritering af 
investeringer i TEN-T-
basisnettet, det primære 
net og sekundære 
forbindelsesmuligheder. 
Prioriteringen skal tage 
hensyn til 
investeringernes bidrag til 
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mobilitet, bæredygtighed, 
nedbringelse af 
drivhusgasemissioner og 
bidraget til et fælles 
europæisk 
transportområde

– en realistisk og moden 
reserve af 
færdigudarbejdede 
projekter (inkl. tidsplan, 
budgetramme)

– en strategisk 
miljøvurdering, der 
opfylder lovkravene til 
transportplanen 

– foranstaltninger til at 
styrke bemyndigede 
organers og 
støttemodtageres kapacitet 
til at gennemføre reserven 
af færdigudarbejdede 
projekter.

7.2. Jernbaner: Der 
foreligger en samlet 
national transportplan 
med et eksplicit kapitel 
om jernbaneudvikling, 
som indeholder en 
passende prioritering af 
investeringerne i det 
transeuropæiske 
transportinfrastrukturbasis
net (TEN-T), i det 
primære net (andre 
investeringer end i basis-
TEN-T) og i sekundære 
forbindelsesmuligheder 
for jernbanesystemet i 
overensstemmelse med 
deres bidrag til mobilitet, 
bæredygtighed og 
netværkseffekter på 
nationalt og europæisk 
plan. Investeringerne 
dækker mobile aktiver og 
interoperabilitet samt 

– Den samlede 
transportplan indeholder 
et kapitel om 
jernbaneudvikling, som 
indeholder:
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kapacitetsopbygning.

2. en realistisk og moden 
reserve af 
færdigudarbejdede 
projekter (inkl. tidsplan, 
budgetramme)

3. en strategisk 
miljøvurdering, der 
opfylder lovkravene til 
transportplanen 

4. foranstaltninger til at
styrke bemyndigede 
organers og 
støttemodtageres kapacitet 
til at gennemføre reserven 
af færdigudarbejdede 
projekter.

Ændringsforslag

7. Fremme af bæredygtig 
transport og afskaffelse af 
flaskehalsproblemer i 
vigtige netinfrastrukturer 
(jf. artikel 9, stk. 1, nr. 7))

7.1. Veje: Der foreligger 
en samlet national 
transportplan, som 
indeholder en passende 
prioritering af 
investeringerne i det 
transeuropæiske 
transportinfrastrukturbasis
net (TEN-T), i det 
primære net (andre 
investeringer end i basis-
TEN-T) og i sekundære 
forbindelsesmuligheder 
(bl.a. offentlig transport 
på regionalt og lokalt 
plan). 

– Der foreligger en samlet 
transportplan, som 
indeholder

– prioritering af 
investeringer i TEN-T-
basisnettet, det primære 
net og sekundære 
forbindelsesmuligheder. 
Prioriteringen skal tage 
hensyn til 
investeringernes bidrag til 
mobilitet, bæredygtighed 
(herunder sikkerhed), 
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nedbringelse af 
drivhusgasemissioner og 
bidraget til et fælles 
europæisk 
transportområde

– en realistisk og moden 
reserve af 
færdigudarbejdede 
projekter (inkl. tidsplan, 
budgetramme)

– en strategisk 
miljøvurdering, der 
opfylder lovkravene til 
transportplanen 

– foranstaltninger til at 
styrke bemyndigede 
organers og 
støttemodtageres kapacitet 
til at gennemføre reserven 
af færdigudarbejdede 
projekter.

7.2. Jernbaner: Der 
foreligger en samlet 
national transportplan 
med et eksplicit kapitel 
om jernbaneudvikling, 
som indeholder en 
passende prioritering af 
investeringerne i det 
transeuropæiske 
transportinfrastrukturbasis
net (TEN-T), i det 
primære net (andre 
investeringer end i basis-
TEN-T) og i sekundære 
forbindelsesmuligheder 
for jernbanesystemet i 
overensstemmelse med 
deres bidrag til mobilitet, 
bæredygtighed og 
netværkseffekter på 
nationalt og europæisk 
plan. Investeringerne 
dækker mobile aktiver og 
interoperabilitet samt 

– Den samlede 
transportplan indeholder 
et kapitel om 
jernbaneudvikling, som 
indeholder:
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kapacitetsopbygning.

2. en realistisk og moden 
reserve af 
færdigudarbejdede 
projekter (inkl. tidsplan, 
budgetramme)

3. en strategisk 
miljøvurdering, der 
opfylder lovkravene til 
transportplanen 

4. foranstaltninger til at 
styrke bemyndigede 
organers og 
støttemodtageres kapacitet 
til at gennemføre reserven 
af færdigudarbejdede 
projekter.

Ændringsforslag 39

Forslag til forordning
Bilag IV – række 7.1 

Kommissionens forslag

7. Fremme af bæredygtig 
transport og afskaffelse af 
flaskehalsproblemer i 
vigtige netinfrastrukturer 
(jf. artikel 9, nr. 7))

7.1. Veje: Der foreligger 
en samlet national 
transportplan, som 
indeholder en passende 
prioritering af 
investeringerne i det 
transeuropæiske 
transportinfrastrukturbasis
net (TEN-T), i det 
primære net (andre 
investeringer end i basis-
TEN-T) og i sekundære 
forbindelsesmuligheder 
(bl.a. offentlig transport 
på regionalt og lokalt 
plan). 

– Der foreligger en samlet 
transportplan, som 
indeholder

– prioritering af 
investeringer i TEN-T-
basisnettet, det primære 
net og sekundære 
forbindelsesmuligheder. 
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Prioriteringen skal tage 
hensyn til 
investeringernes bidrag til 
mobilitet, bæredygtighed, 
nedbringelse af 
drivhusgasemissioner og 
bidraget til et fælles 
europæisk 
transportområde

– en realistisk og moden 
reserve af 
færdigudarbejdede 
projekter (inkl. tidsplan, 
budgetramme)

– en strategisk 
miljøvurdering, der 
opfylder lovkravene til 
transportplanen 

– foranstaltninger til at 
styrke bemyndigede 
organers og 
støttemodtageres kapacitet 
til at gennemføre reserven 
af færdigudarbejdede 
projekter.

7.2. Jernbaner: Der 
foreligger en samlet 
national transportplan 
med et eksplicit kapitel 
om jernbaneudvikling, 
som indeholder en 
passende prioritering af 
investeringerne i det 
transeuropæiske 
transportinfrastrukturbasis
net (TEN-T), i det 
primære net (andre 
investeringer end i basis-
TEN-T) og i sekundære 
forbindelsesmuligheder 
for jernbanesystemet i 
overensstemmelse med 
deres bidrag til mobilitet, 
bæredygtighed og 
netværkseffekter på 
nationalt og europæisk 

– Den samlede 
transportplan indeholder 
et kapitel om 
jernbaneudvikling, som 
indeholder:
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plan. Investeringerne 
dækker mobile aktiver og 
interoperabilitet samt 
kapacitetsopbygning.

2. en realistisk og moden 
reserve af 
færdigudarbejdede 
projekter (inkl. tidsplan, 
budgetramme)

3. en strategisk 
miljøvurdering, der 
opfylder lovkravene til 
transportplanen 

4. foranstaltninger til at 
styrke bemyndigede 
organers og 
støttemodtageres kapacitet 
til at gennemføre reserven 
af færdigudarbejdede 
projekter.

Ændringsforslag

7. Fremme af bæredygtig 
transport og afskaffelse af 
flaskehalsproblemer i 
vigtige netinfrastrukturer 
(jf. artikel 9, stk. 1, nr. 7))

7.1. Veje: Der foreligger 
en samlet national 
transportplan, som 
indeholder en passende 
prioritering af 
investeringerne i det 
transeuropæiske 
transportinfrastrukturbasis
net (TEN-T), i det 
primære net (andre 
investeringer end i basis-
TEN-T) og i sekundære 
forbindelsesmuligheder 
(bl.a. offentlig transport 
på regionalt og lokalt 
plan). Gennemførelse og 
anvendelse af direktiv 
2011/76/EF om afgifter 
på tunge godskøretøjer 
for benyttelse af visse 
infrastrukturer. 

– Der foreligger en samlet 
transportplan, som 
indeholder

– prioritering af 
investeringer i TEN-T-
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basisnettet, det primære 
net og sekundære 
forbindelsesmuligheder. 
Prioriteringen skal tage 
hensyn til 
investeringernes bidrag til 
mobilitet, bæredygtighed, 
nedbringelse af 
drivhusgasemissioner og 
bidraget til et fælles 
europæisk 
transportområde

– en realistisk og moden 
reserve af 
færdigudarbejdede 
projekter (inkl. tidsplan, 
budgetramme)

– en strategisk 
miljøvurdering, der 
opfylder lovkravene til 
transportplanen 

– foranstaltninger til at 
styrke bemyndigede 
organers og 
støttemodtageres kapacitet 
til at gennemføre reserven 
af færdigudarbejdede 
projekter.

– nationale 
vejafgiftssystemer i 
overensstemmelse med 
bestemmelserne i direktiv 
2011/76/EU, inklusive 
dækning af omkostninger 
i forbindelse med 
infrastruktur, støj- og 
luftforurening, anvendt 
på alle motorveje fra 
disses ibrugtagning.

7.2. Jernbaner: Der 
foreligger en samlet 
national transportplan 
med et eksplicit kapitel 
om jernbaneudvikling, 
som indeholder en 

– Den samlede 
transportplan indeholder 
et kapitel om 
jernbaneudvikling, som 
indeholder:
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passende prioritering af 
investeringerne i det 
transeuropæiske 
transportinfrastrukturbasis
net (TEN-T), i det 
primære net (andre 
investeringer end i basis-
TEN-T) og i sekundære 
forbindelsesmuligheder 
for jernbanesystemet i 
overensstemmelse med 
deres bidrag til mobilitet, 
bæredygtighed og 
netværkseffekter på 
nationalt og europæisk 
plan. Investeringerne 
dækker mobile aktiver og 
interoperabilitet samt 
kapacitetsopbygning.

2. en realistisk og moden 
reserve af 
færdigudarbejdede 
projekter (inkl. tidsplan, 
budgetramme)

3. en strategisk 
miljøvurdering, der 
opfylder lovkravene til 
transportplanen 

4. foranstaltninger til at 
styrke bemyndigede 
organers og 
støttemodtageres kapacitet 
til at gennemføre reserven 
af færdigudarbejdede 
projekter.

Begrundelse

I øjeblikket tillader samhørighedspolitikken finansiering af anlæg af nye motorveje, hvor der 
ikke opkræves vejafgifter fra ibrugtagningen. Med denne bestemmelse skal det sikres, at der 
anvendes nationale systemer til opkrævning af vejafgifter i forbindelse med alle projekter, der 
modtager EU-medfinansiering, og at indtægterne anvendes til dækning af 
infrastrukturomkostninger, hvilket vil mindske den nødvendige EU-medfinansiering.

Ændringsforslag 40
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Forslag til forordning
Bilag IV – række 7.1 

Kommissionens forslag

7. Fremme af bæredygtig 
transport og afskaffelse af 
flaskehalsproblemer i 
vigtige netinfrastrukturer 
(jf. artikel 9, nr. 7))

7.1. Veje: Der foreligger 
en samlet national 
transportplan, som 
indeholder en passende 
prioritering af 
investeringerne i det 
transeuropæiske 
transportinfrastrukturbasis
net (TEN-T), i det 
primære net (andre 
investeringer end i basis-
TEN-T) og i sekundære 
forbindelsesmuligheder 
(bl.a. offentlig transport 
på regionalt og lokalt 
plan).

Der foreligger en samlet 
transportplan, som 
indeholder

prioritering af 
investeringer i TEN-T-
basisnettet, det primære 
net og sekundære 
forbindelsesmuligheder. 
Prioriteringen skal tage 
hensyn til 
investeringernes bidrag til 
mobilitet, bæredygtighed, 
nedbringelse af 
drivhusgasemissioner og 
bidraget til et fælles 
europæisk 
transportområde

en realistisk og moden 
reserve af 
færdigudarbejdede 
projekter (inkl. tidsplan, 
budgetramme)

en strategisk 
miljøvurdering, der 
opfylder lovkravene til 
transportplanen 

foranstaltninger til at 
styrke bemyndigede 
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organers og 
støttemodtageres kapacitet 
til at gennemføre reserven 
af færdigudarbejdede 
projekter.

7.2. Jernbaner: Der 
foreligger en samlet 
national transportplan 
med et eksplicit kapitel 
om jernbaneudvikling, 
som indeholder en 
passende prioritering af 
investeringerne i det 
transeuropæiske 
transportinfrastrukturbasis
net (TEN-T), i det 
primære net (andre 
investeringer end i basis-
TEN-T) og i sekundære 
forbindelsesmuligheder 
for jernbanesystemet i 
overensstemmelse med 
deres bidrag til mobilitet, 
bæredygtighed og 
netværkseffekter på 
nationalt og europæisk
plan. Investeringerne 
dækker mobile aktiver og 
interoperabilitet samt 
kapacitetsopbygning.

Den samlede 
transportplan indeholder 
et kapitel om 
jernbaneudvikling, som 
indeholder:

en realistisk og moden 
reserve af 
færdigudarbejdede 
projekter (inkl. tidsplan, 
budgetramme)

en strategisk 
miljøvurdering, der 
opfylder lovkravene til 
transportplanen 

foranstaltninger til at 
styrke bemyndigede 
organers og 
støttemodtageres kapacitet 
til at gennemføre reserven 
af færdigudarbejdede 
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projekter.

Ændringsforslag

7. Fremme af bæredygtig 
transport og afskaffelse af 
flaskehalsproblemer i 
vigtige netinfrastrukturer 
(jf. artikel 9, stk. 1, nr. 7))

7.1. Veje og vandveje: 
Der foreligger en samlet 
effektiv national 
transportplan med 
samordnet modalitet, som 
indeholder en passende 
prioritering af 
investeringerne, herunder 
intelligente 
transportsystemer,  i det 
transeuropæiske 
transportinfrastrukturbasis
net (TEN-T), i det 
primære net (andre 
investeringer end i basis-
TEN-T) og i sekundære 
forbindelsesmuligheder 
(bl.a. offentlig transport 
på regionalt og lokalt 
plan).

Der foreligger en samlet 
transportplan, som 
indeholder

prioritering af 
investeringer i TEN-T-
basisnettet, det primære 
net og sekundære 
forbindelsesmuligheder. 
Prioriteringen skal tage 
hensyn til 
investeringernes bidrag til 
mobilitet, bæredygtighed, 
nedbringelse af 
drivhusgasemissioner og 
bidraget til et fælles 
europæisk 
transportområde

en realistisk og moden 
reserve af 
færdigudarbejdede 
projekter (inkl. tidsplan, 
budgetramme)

en strategisk 
miljøvurdering, der 
opfylder lovkravene til 
transportplanen 
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foranstaltninger til at 
styrke bemyndigede 
organers og 
støttemodtageres kapacitet 
til at gennemføre reserven 
af færdigudarbejdede 
projekter.

7.2. Jernbaner: Der 
foreligger en samlet 
national transportplan
med et eksplicit kapitel 
om jernbaneudvikling, 
som indeholder en 
passende prioritering af 
investeringerne i det 
transeuropæiske 
transportinfrastrukturbasis
net (TEN-T), i det 
primære net (andre 
investeringer end i basis-
TEN-T) og i sekundære 
forbindelsesmuligheder 
for jernbanesystemet i 
overensstemmelse med 
deres bidrag til mobilitet, 
bæredygtighed og 
netværkseffekter på 
nationalt og europæisk 
plan. Investeringerne 
dækker mobile aktiver og 
interoperabilitet samt 
kapacitetsopbygning.

Den samlede 
transportplan indeholder 
et kapitel om 
jernbaneudvikling, som 
indeholder:

en realistisk og moden 
reserve af 
færdigudarbejdede 
projekter (inkl. tidsplan, 
budgetramme)

en strategisk 
miljøvurdering, der 
opfylder lovkravene til 
transportplanen 

foranstaltninger til at 
styrke bemyndigede 
organers og 
støttemodtageres kapacitet 
til at gennemføre reserven 
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af færdigudarbejdede 
projekter.

Ændringsforslag 41

Forslag til forordning
Bilag IV – række 7.2 

Kommissionens forslag

7. Fremme af bæredygtig 
transport og afskaffelse af 
flaskehalsproblemer i 
vigtige netinfrastrukturer 
(jf. artikel 9, nr. 7))

7.1. Veje: Der foreligger 
en samlet national 
transportplan, som 
indeholder en passende 
prioritering af 
investeringerne i det 
transeuropæiske 
transportinfrastrukturbasis
net (TEN-T), i det 
primære net (andre 
investeringer end i basis-
TEN-T) og i sekundære 
forbindelsesmuligheder 
(bl.a. offentlig transport 
på regionalt og lokalt 
plan).

Der foreligger en samlet 
transportplan, som 
indeholder

prioritering af 
investeringer i TEN-T-
basisnettet, det primære 
net og sekundære 
forbindelsesmuligheder. 
Prioriteringen skal tage 
hensyn til 
investeringernes bidrag til 
mobilitet, bæredygtighed, 
nedbringelse af 
drivhusgasemissioner og 
bidraget til et fælles 
europæisk 
transportområde

en realistisk og moden 
reserve af 
færdigudarbejdede 
projekter (inkl. tidsplan, 
budgetramme)
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en strategisk 
miljøvurdering, der 
opfylder lovkravene til 
transportplanen 

foranstaltninger til at 
styrke bemyndigede 
organers og 
støttemodtageres kapacitet 
til at gennemføre reserven 
af færdigudarbejdede 
projekter.

7.2. Jernbaner: Der 
foreligger en samlet 
national transportplan 
med et eksplicit kapitel 
om jernbaneudvikling, 
som indeholder en 
passende prioritering af 
investeringerne i det 
transeuropæiske 
transportinfrastrukturbasis
net (TEN-T), i det 
primære net (andre 
investeringer end i basis-
TEN-T) og i sekundære 
forbindelsesmuligheder 
for jernbanesystemet i 
overensstemmelse med 
deres bidrag til mobilitet, 
bæredygtighed og 
netværkseffekter på 
nationalt og europæisk 
plan. Investeringerne 
dækker mobile aktiver og 
interoperabilitet samt 
kapacitetsopbygning.

Den samlede 
transportplan indeholder 
et kapitel om 
jernbaneudvikling, som 
indeholder:

en realistisk og moden 
reserve af 
færdigudarbejdede 
projekter (inkl. tidsplan, 
budgetramme)

en strategisk 
miljøvurdering, der 
opfylder lovkravene til 
transportplanen 
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foranstaltninger til at 
styrke bemyndigede 
organers og 
støttemodtageres kapacitet 
til at gennemføre reserven 
af færdigudarbejdede 
projekter.

Ændringsforslag

7. Fremme af bæredygtig 
transport og afskaffelse af 
flaskehalsproblemer i 
vigtige netinfrastrukturer 
(jf. artikel 9, stk. 1, nr. 7))

7.1. Veje: Der foreligger 
en samlet national 
transportplan, som 
indeholder en passende 
prioritering af 
investeringerne i det 
transeuropæiske 
transportinfrastrukturbasis
net (TEN-T), i det 
primære net (andre 
investeringer end i basis-
TEN-T) og i sekundære 
forbindelsesmuligheder 
(bl.a. offentlig transport 
på regionalt og lokalt 
plan).

Der foreligger en samlet 
transportplan, som 
indeholder

prioritering af 
investeringer i TEN-T-
basisnettet, det primære 
net og sekundære 
forbindelsesmuligheder. 
Prioriteringen skal tage 
hensyn til 
investeringernes bidrag til 
mobilitet, bæredygtighed, 
nedbringelse af 
drivhusgasemissioner og 
bidraget til et fælles 
europæisk 
transportområde

en realistisk og moden 
reserve af 
færdigudarbejdede 
projekter (inkl. tidsplan, 
budgetramme)

en strategisk 
miljøvurdering, der 
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opfylder lovkravene til 
transportplanen 

foranstaltninger til at 
styrke bemyndigede 
organers og 
støttemodtageres kapacitet 
til at gennemføre reserven 
af færdigudarbejdede 
projekter.

7.2. Jernbaner: Der 
foreligger en samlet, 
effektiv national 
transportplan med 
samordnet modalitet med 
et eksplicit kapitel om 
jernbaneudvikling, som 
indeholder en passende 
prioritering af 
investeringerne i det 
transeuropæiske 
transportinfrastrukturbasis
net (TEN-T), i det 
primære net (andre 
investeringer end i basis-
TEN-T) og i sekundære 
forbindelsesmuligheder 
for jernbanesystemet i 
overensstemmelse med 
deres bidrag til mobilitet, 
bæredygtighed og 
netværkseffekter på 
nationalt og europæisk 
plan. Investeringerne 
dækker mobile aktiver og 
interoperabilitet samt 
kapacitetsopbygning.

Den samlede 
transportplan indeholder 
et kapitel om 
jernbaneudvikling, som 
indeholder:

en realistisk og moden 
reserve af 
færdigudarbejdede 
projekter (inkl. tidsplan, 
budgetramme)

en strategisk 
miljøvurdering, der 
opfylder lovkravene til 
transportplanen 
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foranstaltninger til at 
styrke bemyndigede 
organers og 
støttemodtageres kapacitet 
til at gennemføre reserven 
af færdigudarbejdede 
projekter.
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