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KORTFATTAD MOTIVERING

Kommissionens förslag

Genom denna förordning inrättas ett antal allmänna bestämmelser för alla strukturinstrument 
som omfattas av det gemensamma strategiska ramverket under perioden 2014–2020, 
däribland allmänna principer för stöd, till exempel partnerskap, flernivåstyre, jämställdhet 
mellan kvinnor och män, hållbar utveckling och överensstämmelse med gällande 
EU-lagstiftning och nationell lagstiftning. Förslaget innehåller en förteckning över 
gemensamma tematiska mål från Europa 2020-strategin samt bestämmelser om den 
gemensamma strategiska ramen på unionsnivå och om partnerskapsavtal. Vidare syftar 
förslaget till att stärka EU-politikens resultatorientering genom att en gemensam strategi 
fastställs med bestämmelser om villkor och resultatöversyn samt bestämmelser om 
övervakning, rapportering och utvärdering. Slutligen innehåller förslaget särskilda 
bestämmelser om Eruf, ESF och Sammanhållningsfonden, framför allt bestämmelser om 
sammanhållningspolitikens uppdrag och mål, budgetramen, särskilda programplanerings- och 
rapporteringsbestämmelser, större projekt, kontrollsystem och ekonomisk förvaltning.

För att politiken i största möjliga utsträckning ska bidra till EU:s prioriteringar och stärka den 
strategiska programplaneringen, syftar förslaget till att omsätta en förteckning med tematiska 
mål som fastställts i enlighet med Europa 2020-strategin i nyckelåtgärder för Eruf, 
Sammanhållningsfonden, ESF, EJFLU och EHFF. På så sätt vill man försöka förbättra gamla 
och införa nya lösningar, däribland förhandsvillkor, en resultatreserv, stärkta fondregler för 
makrofinansiella villkor och en anpassning av dem till den nya stabilitets- och tillväxtpakten, 
införande av ett system med nationell ackreditering för att säkerställa medlemsstaternas 
åtaganden när det gäller sund ekonomisk förvaltning, införande av en förvaltningsförklaring 
och ett obligatoriskt årligt avslutande av räkenskaperna samt sist men inte minst ett 
resultatorienterat programplaneringsförfarande och stöd genom nyskapande 
finansieringsinstrument.

Föredragandens ståndpunkt

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

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

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

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

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

Denna ståndpunkt återspeglas 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 ska 
unionen för att stärka sin ekonomiska, 
sociala och territoriella sammanhållning 
sträva efter att minska skillnaderna mellan 
de olika regionernas utvecklingsnivåer och 
eftersläpningen i de minst gynnade 
regionerna eller öarna, särskilt i
landsbygdsområden, områden som 
påverkas av strukturomvandlingar och 

(1) Enligt artikel 174 i fördraget ska 
unionen för att stärka sin ekonomiska, 
sociala och territoriella sammanhållning 
sträva efter att minska skillnaderna mellan 
de olika regionernas utvecklingsnivåer och 
eftersläpningen i de minst gynnade 
regionerna. I de berörda regionerna bör 
särskild uppmärksamhet ges åt 
landsbygdsområden, områden som 
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regioner med allvarliga och permanenta, 
naturbetingade eller demografiska 
nackdelar. Enligt artikel 175 ska unionen 
understödja strävandena att uppnå dessa 
mål genom åtgärder som den vidtar genom 
utvecklingssektionen vid Europeiska 
utvecklings- och garantifonden för 
jordbruket, Europeiska socialfonden, 
Europeiska regionala utvecklingsfonden, 
Europeiska investeringsbanken och andra 
instrument.

påverkas av strukturomvandlingar och 
regioner med allvarliga och permanenta, 
naturbetingade eller demografiska 
nackdelar, som till exempel öar och gräns-
och bergsområden. Enligt artikel 175 ska 
unionen understödja strävandena att uppnå 
dessa mål genom åtgärder som den vidtar 
genom utvecklingssektionen vid 
Europeiska utvecklings- och garantifonden 
för jordbruket, Europeiska socialfonden, 
Europeiska regionala utvecklingsfonden, 
Europeiska investeringsbanken och andra 
instrument.

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Målen för GSR-fonderna bör 
eftersträvas inom ramen för hållbar 
utveckling och unionens arbete för att 
skydda och förbättra miljön i enlighet med 
artiklarna 11 och 19 i fördraget, med 
hänsyn till principen att den som förorenar 
ska betala. Medlemsstaterna bör lämna 
information om stödet till 
klimatförändringsmålen i enlighet med 
ambitionen att använda minst 20 % av 
unionens budget till det, på ett sätt som 
kommissionen bestämmer i en 
genomförandeakt.

(12) Målen för GSR-fonderna bör 
eftersträvas inom ramen för hållbar 
utveckling och unionens arbete för att 
skydda och förbättra miljön i enlighet med 
artiklarna 11 och 19 i fördraget, med 
hänsyn till principen att den som förorenar 
ska betala och behovet av att minimera de 
externa kostnaderna. Medlemsstaterna bör 
lämna information om stödet till 
klimatförändringsmålen i enlighet med 
ambitionen att använda minst 20 % av 
unionens budget till det, på ett sätt som 
kommissionen bestämmer i en 
genomförandeakt.

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 55

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(55) Objektiva kriterier bör fastställas för 
att avgöra vilka regioner och områden som 
är berättigade till stöd från fonderna. I detta 

(55) Objektiva kriterier bör fastställas för 
att avgöra vilka regioner och områden som 
är berättigade till stöd från fonderna. I detta 
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syfte bör fastställandet av regioner och 
områden på unionsnivå bygga på det 
gemensamma klassificeringssystem för 
regioner som inrättats genom 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 1059/2003 av den 26 maj 2003 om 
inrättande av en gemensam nomenklatur 
för statistiska territoriella enheter (Nuts)12 .

syfte bör fastställandet av regioner och 
områden på unionsnivå bygga på det 
gemensamma klassificeringssystem för 
regioner som inrättats genom 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 1059/2003 av den 26 maj 2003 om 
inrättande av en gemensam nomenklatur 
för statistiska territoriella enheter (Nuts)12 .
Man bör rikta särskild uppmärksamhet åt 
regioner med allvarliga och bestående 
naturbetingade eller demografiska 
nackdelar, som till exempel öar och 
gräns- och bergsområden, samtidigt som 
man beaktar att territoriella särdrag inte 
nödvändigtvis motsvarar den föreslagna 
indelningen i Nuts-nomenklaturen.

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 88

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(88) För att komplettera och ändra vissa 
icke-väsentliga delar av denna förordning, 
bör befogenhet att anta akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget delegeras till 
kommissionen avseende en uppförandekod 
om de mål och kriterier som ska stödja 
genomförandet av partnerskapet, 
antagandet av en gemensam strategisk ram, 
kompletterande regler om tilldelning av 
resultatreserven, avgränsningen av de 
områden och den befolkning som omfattas 
av lokala utvecklingsstrategier, närmare 
regler om finansieringsinstrument 
(förhandsbedömning, kombinering av 
stödformer, stödberättigande, typer av 
verksamhet som inte kan få stöd), 
bestämmelser om vissa typer av 
finansieringsinstrument som inrättas på 
nationell, regional, transnationell eller 
gränsöverskridande nivå, bestämmelser om 
finansieringsavtal, överlåtelse och 
förvaltning av tillgångar, förfaranden för 
förvaltning och kontroll, regler för 

(88) För att komplettera och ändra vissa 
icke-väsentliga delar av denna förordning, 
bör befogenhet att anta akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget delegeras till 
kommissionen avseende en uppförandekod 
om de mål och kriterier som ska stödja 
genomförandet av partnerskapet, 
antagandet av en gemensam strategisk ram, 
kompletterande regler om tilldelning av
resultatreserven, avgränsningen av de 
områden och den befolkning som omfattas 
av lokala utvecklingsstrategier, närmare 
regler om finansieringsinstrument 
(förhandsbedömning, kombinering av 
stödformer, stödberättigande, typer av 
verksamhet som inte kan få stöd), 
bestämmelser om vissa typer av 
finansieringsinstrument som inrättas på 
nationell, regional, transnationell eller 
gränsöverskridande nivå, bestämmelser om 
finansieringsavtal, överlåtelse och 
förvaltning av tillgångar, förfaranden för 
förvaltning och kontroll, regler för 
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betalningsansökningar samt inrättande av 
ett system för kapitalisering av årliga 
delbetalningar, fastställande av 
schablonbelopp för vinstdrivande 
verksamhet, fastställande av ett 
schablonbelopp för indirekta kostnader för 
bidrag som bygger på befintliga metoder 
och motsvarande satser som används på 
unionens politikområden, 
medlemsstaternas ansvar för förfarandet 
för rapportering av oriktigheter och 
återkrav av otillbörligt utbetalda belopp, 
förfarandena för utbyte av uppgifter om 
insatser, förfaranden för en lämplig 
verifieringskedja, villkoren för nationella 
revisioner, ackrediteringskrav för
förvaltningsmyndigheter och 
attesteringsmyndigheter, angivande av 
allmänt godkända databärare samt kriterier 
för att fastställa nivå för finansiella 
korrigeringar. Kommissionen bör också 
ges befogenheter att ändra bilaga V för att 
göra de anpassningar som kan komma att 
krävas i framtiden. Det är särskilt viktigt 
att kommissionen genomför lämpliga 
samråd under sitt förberedande arbete, 
även på expertnivå.

betalningsansökningar samt inrättande av 
ett system för kapitalisering av årliga 
delbetalningar, fastställande av ett 
schablonbelopp för indirekta kostnader för 
bidrag som bygger på befintliga metoder 
och motsvarande satser som används på 
unionens politikområden, 
medlemsstaternas ansvar för förfarandet 
för rapportering av oriktigheter och 
återkrav av otillbörligt utbetalda belopp, 
förfarandena för utbyte av uppgifter om 
insatser, förfaranden för en lämplig 
verifieringskedja, villkoren för nationella 
revisioner, ackrediteringskrav för 
förvaltningsmyndigheter och 
attesteringsmyndigheter, angivande av 
allmänt godkända databärare samt kriterier 
för att fastställa nivå för finansiella 
korrigeringar. Kommissionen bör också 
ges befogenheter att ändra bilaga V för att 
göra de anpassningar som kan komma att 
krävas i framtiden. Det är särskilt viktigt 
att kommissionen genomför lämpliga 
samråd under sitt förberedande arbete, 
även på expertnivå.

Motivering

Att fastställa ett schablonbelopp är onödigt eftersom man kan göra en korrekt bedömning av 
nettoinkomsten, vilket krävs i den nuvarande förordningen (EG) nr 1083/2006, och olämpligt 
eftersom det skulle finnas en politisk aspekt på fastställandet av schablonbelopp, vilket 
medför en risk för felaktig användning av medlen. I artikel 54 ges genomförandebefogenheter 
i fråga om metoder för beräkning av nettoinkomster för vinstdrivande projekt.

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Kommissionen och medlemsstaterna ska 
säkerställa att GSR-fonderna fungerar 
effektivt, framför allt genom övervakning, 

9. Kommissionen och medlemsstaterna ska 
säkerställa att GSR-fonderna fungerar 
effektivt, framför allt genom att se till att 
de föreslagna målen uppnås och genom
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rapportering och utvärdering. övervakning, rapportering och utvärdering.

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Artikel 8 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Målen för CSF-fonderna bör eftersträvas 
inom ramen för hållbar utveckling och 
unionens mål att skydda och förbättra 
miljön i enlighet med artikel 11 i fördraget, 
med hänsyn tagen till principen att den som 
förorenar ska betala.

Målen för CSF-fonderna bör eftersträvas 
inom ramen för hållbar utveckling och 
unionens mål att skydda och förbättra 
miljön i enlighet med artikel 11 i fördraget, 
med hänsyn tagen till principen att den som 
förorenar ska betala och behovet av att 
minimera de externa kostnaderna.

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Artikel 8 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna och kommissionen ska se 
till att miljöskyddskrav, resurseffektivitet, 
begränsning av och anpassning till 
klimatförändringar, motståndskraften mot 
katastrofer samt riskförebyggande och 
riskhantering främjas i samband med 
förberedelser och genomförande av 
partnerskapsavtalen och programmen.
Medlemsstaterna ska tillhandahålla 
information om stödet till 
klimatförändringsmålen på ett sätt som 
kommissionen bestämmer. Kommissionen 
ska anta en metod för detta genom en 
genomförandeakt. Genomförandeakten ska 
antas i enlighet med det 
granskningsförfarande som avses i 
artikel 143.3.

Medlemsstaterna och kommissionen ska se 
till att miljöskyddskrav, resurseffektivitet, 
begränsning av och anpassning till 
klimatförändringar, hållbara och effektiva 
transporter, motståndskraften mot 
katastrofer samt riskförebyggande och 
riskhantering främjas i samband med 
förberedelser och genomförande av 
partnerskapsavtalen och programmen.
Medlemsstaterna ska tillhandahålla 
information om stödet till 
klimatförändringsmålen på ett sätt som 
kommissionen bestämmer. Kommissionen 
ska anta en metod för detta genom en 
genomförandeakt. Genomförandeakten ska 
antas i enlighet med det 
granskningsförfarande som avses i 
artikel 143.3.

Ändringsförslag 8
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Förslag till förordning
Artikel 9 – stycke 1 – led 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Att öka konkurrenskraften hos små och 
medelstora företag, inom jordbruket (för 
EJFLU) samt inom fiske och vattenbruk 
(för EHFF).

3. Att öka konkurrenskraften hos
europeiska företag och särskilt hos små 
och medelstora företag och mikroföretag,
inom jordbruket (för EJFLU) samt inom 
fiske och vattenbruk (för EHFF).

Ändringsförslag 9
Förslag till förordning
Artikel 9 – stycke 1 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Att stödja övergången till en 
koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer.

4. Att stödja övergången till en 
koldioxidsnål ekonomi, som grundar sig 
på energisparande, energieffektivitet och 
användning av förnybara källor inom alla 
sektorer, bland annat och framför allt 
främja hållbar intermodal transport och 
rörlighet, samtidigt som tyngdpunkten 
läggs på att avlägsna flaskhalsar och 
komplettera sådana gränsöverskridande 
förbindelser som saknas i hållbar 
intermodal transportinfrastruktur.

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Artikel 9 – stycke 1 – led 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Att öka energieffektiviteten i 
transportsektorn, särskilt när det gäller 
stadstransport.

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Artikel 9 – stycke 1 – led 7
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(7) Att främja effektiv sammodalitet som 
syftar till att skapa hållbara, säkra och 
miljöeffektiva transporter och 
rörlighetsmöjligheter, samtidigt som 
tyngdpunkten läggs på att förbättra den 
befintliga infrastrukturen, överbrygga 
brister i gränsöverskridande förbindelser 
och få bort flaskhalsar i viktig 
nätinfrastruktur, inklusive i förbindelser 
till regionala och lokala områden och till 
landsbygd och städer.

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Artikel 9 – stycke 1 – led 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Att främja sysselsättning och 
arbetskraftens rörlighet.

Att öka sysselsättningen och 
arbetskraftens rörlighet.

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Artikel 9 – stycke 1 – led 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10. Att investera i utbildning, färdigheter 
och livslångt lärande.

10. Att investera i hälsa, utbildning, 
färdigheter och livslångt lärande.

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Artikel 9 – stycke 1 – led 11a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

11a. Att främja ekonomisk, social och 
territoriell sammanhållning.
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Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Artikel 11 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Prioriterade områden för 
samarbetsverksamhet inom var och en av 
GSR-fonderna, där så är relevant med 
hänsyn till makroregionala strategier och 
havsområdesstrategier.

d) Prioriterade områden för 
samarbetsverksamhet inom var och en av 
GSR-fonderna, där så är relevant med 
hänsyn till makroregionala strategier och 
havs- och flodområdesstrategier och 
synergier.

Ändringsförslag 16
Förslag till förordning
Artikel 14 – stycke 1 – led d – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) En konsoliderad tabell med de mål och 
delmål som fastställts inom programmen 
för de resultatramar som avses i 
artikel 19.1, tillsammans med metoderna 
och mekanismen för att säkerställa 
överensstämmelse mellan de olika 
programmen och GSR-fonderna.

i) En konsoliderad tabell med de mätbara 
kvalitativa och kvantitativa mål och 
delmål som fastställts inom programmen 
för de resultatramar som avses i 
artikel 19.1, tillsammans med metoderna 
och mekanismen för att säkerställa 
överensstämmelse mellan de olika 
programmen och GSR-fonderna.

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Artikel 16 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska, i enlighet med de 
fondspecifika bestämmelserna koncentrera 
sitt stöd till de insatser som tillför det 
största mervärdet i förhållande till unionens 
strategi för smart och hållbar tillväxt för 
alla, och samtidigt tackla de utmaningar 
som identifieras i de landsspecifika 
rekommendationerna enligt artikel 121.2 i 

Medlemsstaterna ska, i enlighet med de 
fondspecifika bestämmelserna koncentrera 
sitt stöd till de insatser som tillför det 
största mervärdet samtidigt som externa 
kostnader minimeras i förhållande till 
unionens strategi för smart och hållbar 
utveckling för alla inom tidsramen för den 
fleråriga budgetramen 2014–2020, och 
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fördraget och de rådsrekommendationer 
som antagits enligt artikel 148.4 i 
fördraget, samt beakta nationella och 
regionala behov.

samtidigt tackla de utmaningar som 
identifieras i de landsspecifika 
rekommendationerna enligt artikel 121.2 i 
fördraget och de rådsrekommendationer 
som antagits enligt artikel 148.4 i 
fördraget, samt beakta nationella och 
regionala behov.

Ändringsförslag 18
Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska bedöma om de 
relevanta förhandsvillkoren är uppfyllda.

2. Medlemsstaterna ska bedöma om de 
relevanta förhandsvillkoren är uppfyllda.
Bedömningen ska grundas på 
gemensamma metoder och inbegripa de 
partner som avses i artikel 5.

Ändringsförslag 19
Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 3 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För varje prioritering ska man ange 
indikatorer för att bedöma hur 
genomförandet av program framskrider 
mot måluppfyllelsen, och dessa ska ligga 
till grund för övervakning, bedömning och 
resultatöversyn. Följande ska ingå:

För varje prioritering ska man ange 
mätbara kvalitativa och kvantitativa
indikatorer för att bedöma hur 
genomförandet av program framskrider 
mot måluppfyllelsen, och dessa ska ligga 
till grund för övervakning, bedömning och 
resultatöversyn. Följande ska ingå:

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 3 – stycke 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) Indikatorer för verkningarna av 
insatser avseende buller, miljö, säkerhet 
och klimatförändringar, i enlighet med 
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Europa 2020-målen.

Ändringsförslag 21
Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Alla program, utom de som endast 
omfattar tekniskt stöd, ska innehålla en 
beskrivning av åtgärder för att beakta
principerna i artiklarna 7 och 8.

4. Alla program, utom de som endast 
omfattar tekniskt stöd, ska innehålla 
mätbara kvalitativa och kvantitativa mål 
och delmål, programspecifika indikatorer 
och en beskrivning av åtgärder för att 
uppfylla principerna i artiklarna 7 och 8.

Ändringsförslag 22
Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. För att öka nyttan med 
EU:s miljöåtgärder1 ska alla program, 
planer och projekt ange resultaten från de 
miljöbedömningar som medlemsstaterna 
och andra projektledare har genomfört, 
särskilt på grundval av rådets 
direktiv 85/337/EEG av den 27 juni 1985 
om bedömning av inverkan på miljön av 
vissa offentliga och privata projekt2, 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2001/42/EG av den 27 juni 2001 
om bedömning av vissa planers och 
programs miljöpåverkan3, rådets 
direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 
om bevarande av livsmiljöer samt vilda 
djur och växter4, Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2000/60/EG av den 
23 oktober 2000 om upprättande av en 
ram för gemenskapens åtgärder på 
vattenpolitikens område5 och 
Europaparlamentets och rådets
direktiv 2009/147/EG av den 
30 november 2009 om bevarande av vilda 
fåglar6 i syfte att undvika, eller, där så 
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inte är möjligt, att mildra eller 
kompensera negativa effekter på miljön, 
som uppsplittring av landskapet, 
hårdgörning av marken, luft- och 
vattenföroreningar samt buller, liksom för 
att effektivt skydda den biologiska 
mångfalden.
__________________
1 Se (COM(2012)0095): ”Större nytta av 
EU:s miljöåtgärder: att stärka förtroendet 
genom bättre kunskap och 
reaktionsförmåga”.
2 EGT L 175, 5.7.1985, s. 40.
3 EGT L 197, 21.7.2001.
4 EGT L 206, 22.7.1992, s. 7.
5 EGT L 327, 22.12.2000, s. 1.
6 EUT L 20, 26.1.2010, s. 7.

Motivering

För att säkerställa samstämmighet i EU:s lagstiftning har formuleringen i kommissionens 
förslag om miljöskydd (artikel 42) i unionens riktlinjer för utbyggnad av det transeuropeiska 
transportnätet (COM(2011)0650) införts även här.

Ändringsförslag 23
Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 4c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4c. Alla program, planer och projekt som 
är knutna till transport och rörlighet ska 
grundas på en bedömning av effekterna 
på säkerheten och på olycksförebyggande 
i enlighet med unionens mål att minska 
antalet dödsolyckor med 50 procent 
före 2020.

Ändringsförslag 24
Förslag till förordning
Artikel 46 – punkt 2 – led b
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) vilka framsteg som gjorts när det gäller 
unionens strategi för smart och hållbar 
tillväxt för alla, särskilt när det gäller de 
delmål som anges för varje program i 
resultatramarna och det stöd som använts 
till klimatförändringsmålen,

b) vilka framsteg som gjorts när det gäller 
unionens strategi för smart och hållbar 
utveckling och tillväxt för alla, särskilt när 
det gäller de mätbara kvalitativa och 
kvantitativa delmål som anges för varje 
program i resultatramarna och det stöd som 
använts till klimatförändringsmålen och 
målen för biologisk mångfald,

Ändringsförslag 25

Förslag till förordning
Artikel 48 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska genomföra 
förhandsutvärderingar för att förbättra 
kvaliteten på utformningen av varje 
program.

1. Medlemsstaterna ska i samarbete med 
och under ledning av kommissionen
genomföra förhandsutvärderingar för att 
förbättra kvaliteten på utformningen av 
varje program.

Ändringsförslag 26

Förslag till förordning
Artikel 48 – punkt 3 – led m

Kommissionens förslag Ändringsförslag

m) hur lämpliga de planerade åtgärderna är 
för att främja hållbar utveckling.

m) hur lämpliga de planerade åtgärderna är 
för att främja hållbar utveckling och 
minimera externa kostnader.

Ändringsförslag 27

Förslag till förordning
Artikel 51 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

På kommissionens initiativ eller på dess 
vägnar får GSR-fonderna stödja de 

På kommissionens initiativ eller på dess 
vägnar eller på en medlemsstats begäran 
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åtgärder när det gäller förberedelser, 
övervakning, administrativt och tekniskt 
stöd, utvärdering, revision och kontroll 
som krävs för genomförandet av den här 
förordningen.

och efter kommissionens godkännande får 
GSR-fonderna stödja de åtgärder när det 
gäller förberedelser, övervakning, 
administrativt och tekniskt stöd, 
utvärdering, revision och kontroll som 
krävs för genomförandet av den här 
förordningen.

Ändringsförslag 28

Förslag till förordning
Artikel 54 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Genererad nettoinkomst efter avslutandet 
av en insats under en specifik 
referensperiod ska fastställas i förväg 
genom en av följande metoder:

Genererad nettoinkomst efter avslutandet 
av en insats under en specifik 
referensperiod ska fastställas i förväg 
enligt följande:

Ändringsförslag 29

Förslag till förordning
Artikel 61 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) ett upphörande eller en omlokalisering 
av en produktionsverksamhet,

a) ett upphörande eller en fullständig eller 
delvis omlokalisering av en 
produktionsverksamhet,

Ändringsförslag 30

Förslag till förordning
Artikel 84 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska genom en 
genomförandeakt anta ett beslut där den 
fastställer det belopp som ska överföras 
från Strukturfondsanslaget för varje 
medlemsstat för hela perioden.
Sammanhållningsfondsanslaget för varje 
medlemsstat ska minskas med motsvarande 

Kommissionen ska genom en 
genomförandeakt anta ett beslut där den 
fastställer det belopp som ska överföras 
från Sammanhållningsfondsanslaget för 
varje medlemsstat för hela perioden.
Sammanhållningsfondsanslaget för varje 
medlemsstat ska minskas med motsvarande 
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belopp. belopp för att se till att beloppet endast 
tilldelas den berörda medlemsstaten inom 
Fonden för ett sammanlänkat Europa.

Ändringsförslag 31

Förslag till förordning
Artikel 84 – punkt 4 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Stöd från Sammanhållningsfonden inom 
Fonden för ett sammanlänkat Europa ska 
genomföras i enlighet med artikel [13] i
förordning (EU) […]/2012 om inrättandet 
av Fonden för ett sammanlänkat Europa 
när det gäller projekt som förtecknas i 
bilaga 1 till den förordningen, och projekt 
som följer de nationella anslagen inom 
Sammanhållningsfonden ska prioriteras.

Stöd från Sammanhållningsfonden inom 
Fonden för ett sammanlänkat Europa ska 
genomföras i enlighet med artikel [13] i 
förordning (EU) […]/2012 om inrättandet 
av Fonden för ett sammanlänkat Europa 
när det gäller projekt som förtecknas i 
bilaga 1 till den förordningen, och projekt 
som följer de nationella anslagen inom 
Sammanhållningsfonden ska prioriteras
och det ska säkerställas att de nationella 
anslagen inte kan ha någon snedvridande 
effekt. Kommissionen ska ge 
stödberättigade medlemsstater den 
samordning och det bistånd som behövs 
för att undanröja administrativa och 
byråkratiska hinder och säkerställa en 
öppen projekturvalsprocess.

Ändringsförslag 32

Förslag till förordning
Artikel 87 – punkt 2 – led c – led vi

Kommissionens förslag Ändringsförslag

vi) om tillämpligt, en beskrivning av hur de 
planerade insatserna bidrar till 
makroregionala strategier och 
havsområdesstrategier.

vi) om tillämpligt, en beskrivning av hur de 
planerade insatserna bidrar till 
makroregionala strategier och havs- och 
flodområdesstrategier och synergier.

Ändringsförslag 33
Förslag till förordning
Artikel 87 – punkt 3 – stycke 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska lämna in ett yttrande 
från de nationella jämställdhetsorganen
om de åtgärder som anges i punkterna ii 
och iii tillsammans med förslaget till 
operativt program inom målet Investering 
för tillväxt och sysselsättning.

Medlemsstaterna ska lämna in ett yttrande 
från nationella organ och partner på 
miljö- och jämställdhetsområdet om de 
åtgärder som anges i punkterna i, ii och iii 
tillsammans med förslaget till operativt 
program inom målet Investering för tillväxt 
och sysselsättning.

Ändringsförslag 34

Förslag till förordning
Artikel 111 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Projektets egna ekonomiska och 
finansiella stabilitet, varvid 
inkomstgenererande insatser med högre 
samfinansieringssatser ska gynnas 
framför insatser som inte är 
inkomstgenererande.

Ändringsförslag 35

Förslag till förordning
Artikel 144a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 144a
Öppenhet

Kommissionen ska på sin webbplats 
offentliggöra alla de partnerskapsavtal, 
program, lokala utvecklingsstrategier, 
operativa program, större projekt och 
gemensamma handlingsplaner som antas 
av kommissionen för varje medlemsstat.
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Ändringsförslag 36

Förslag till förordning
Bilaga I – punkt 3 – strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– genomblickbara med objektivt 
kontrollerbara mål och offentligt 
tillgängliga, angivna källdata,

– genomblickbara och lättförståeliga med 
objektivt kontrollerbara mål och offentligt 
tillgängliga, angivna källdata,

Ändringsförslag 37

Förslag till förordning
Bilaga IV – rad 7

Kommissionens förslag

7. Att främja hållbara 
transporter och få bort 
flaskhalsar i viktig 
nätinfrastruktur
(artikel 9.7)

7.1. Väg: Att det finns en 
heltäckande nationell 
transportplan med 
lämpliga prioriteringar av 
investeringarna i de 
centrala delarna av det 
transeuropeiska nätet för 
transporter (TEN-T), i 
hela nätet (andra 
investeringar än centrala 
TEN-T) och i de 
sekundära länkarna 
(inklusive regional och 
lokal kollektivtrafik).

– Det finns en heltäckande 
transportplan som 
innehåller

– en prioritering av 
investeringarna i det 
centrala TEN-T-nätet, 
hela nätet och de 
sekundära länkarna. I 
prioriteringen bör hänsyn 
tas till investeringarnas 
bidrag till rörlighet, 
hållbarhet, minskade 
utsläpp av växthusgaser 
samt till det gemensamma 
europeiska 
transportområdet,

– en realistisk, mogen 
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projektplanering (med 
tidplan och preliminär 
budget),

– en strategisk 
miljöbedömning som 
överensstämmer med 
transportplanens rättsliga 
krav,

– åtgärder för att stärka de 
förmedlande organens och 
stödmottagarnas förmåga 
att förverkliga 
projektplaneringen.

7.2. Järnväg: Att det i den 
heltäckande nationella 
transportplanen finns ett 
särskilt kapitel om 
utveckling av järnväg, där 
man har sett till att 
prioritera investeringarna i 
det centrala 
transeuropeiska nätet för 
transporter (TEN-T), i 
hela nätet (andra 
investeringar än centrala 
TEN-T) och i de 
sekundära 
järnvägslänkarna på ett 
lämpligt sätt i enlighet 
med varje investerings 
bidrag till rörlighet, 
hållbarhet samt nationella 
och europeiska 
nätverkseffekter.
Investeringarna omfattar 
rörliga tillgångar, 
driftskompatibilitet och 
kapacitetsuppbyggnad.

– Det finns ett kapitel om 
utveckling av järnväg i 
den heltäckande 
transportplanen som 
innehåller

– en realistisk, mogen 
projektplanering (med 
tidplan och preliminär 
budget),

– en strategisk 
miljöbedömning som 
uppfyller transportplanens 
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rättsliga krav,

– åtgärder för att stärka de 
förmedlande organens och 
stödmottagarnas förmåga 
att förverkliga 
projektplaneringen.

Parlamentets ändringsförslag

7. Att främja hållbara 
transporter, få bort 
flaskhalsar i viktig 
nätinfrastruktur och täppa 
till luckor i 
gränsöverskridande 
förbindelser för att uppnå 
en effektivare 
sammodalitet.
(artikel 9.7)

7.1 Väg: Att det finns en 
heltäckande nationell 
transportplan med 
lämpliga prioriteringar av 
investeringarna i de 
centrala delarna av det 
transeuropeiska nätet för 
transporter (TEN-T), i 
hela nätet (andra 
investeringar än centrala 
TEN-T) och i de 
sekundära länkarna
(inklusive regional och 
lokal kollektivtrafik).

– Det finns en heltäckande 
transportplan som 
innehåller

– en prioritering av 
investeringarna i det 
centrala TEN-T-nätet, 
hela nätet och de 
sekundära länkarna. I 
prioriteringen bör hänsyn 
tas till investeringarnas 
bidrag till rörlighet, 
hållbarhet, minskade 
utsläpp av växthusgaser 
samt till det gemensamma 
europeiska 
transportområdet,

– en realistisk, mogen 
projektplanering (med 
tidplan och preliminär 
budget),

– en strategisk 
miljöbedömning som 
uppfyller transportplanens 
rättsliga krav,

– åtgärder för att stärka de 
förmedlande organens och 
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stödmottagarnas förmåga 
att förverkliga 
projektplaneringen.

7.2. Järnväg: Att det i den 
heltäckande nationella 
transportplanen finns ett 
särskilt kapitel om 
utveckling av järnväg, där 
man har sett till att 
prioritera investeringarna i 
det centrala 
transeuropeiska nätet för 
transporter (TEN-T), i 
hela nätet (andra 
investeringar än centrala 
TEN-T) och i de 
sekundära 
järnvägslänkarna på ett 
lämpligt sätt i enlighet 
med varje investerings 
bidrag till rörlighet, 
hållbarhet samt nationella 
och europeiska 
nätverkseffekter.
Investeringarna omfattar 
rörliga tillgångar, 
driftskompatibilitet och 
kapacitetsuppbyggnad.

– Det finns ett kapitel om 
utveckling av järnväg i 
den heltäckande 
transportplanen som 
innehåller

– en realistisk, mogen 
projektplanering (med 
tidplan och preliminär 
budget),

– en strategisk 
miljöbedömning som 
uppfyller transportplanens 
rättsliga krav,

– åtgärder för att stärka de 
förmedlande organens och 
stödmottagarnas förmåga 
att förverkliga 
projektplaneringen.

Ändringsförslag 38
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Förslag till förordning
Bilaga IV – rad 7.1

Kommissionens förslag

7. Att främja hållbara 
transporter och få bort 
flaskhalsar i viktig 
nätinfrastruktur 
(artikel 9.7)

7.1. Väg: Att det finns en 
heltäckande nationell 
transportplan med 
lämpliga prioriteringar av 
investeringarna i de 
centrala delarna av det 
transeuropeiska nätet för 
transporter (TEN-T), i 
hela nätet (andra 
investeringar än centrala 
TEN-T) och i de 
sekundära länkarna 
(inklusive regional och 
lokal kollektivtrafik).

– Det finns en heltäckande 
transportplan som 
innehåller

– en prioritering av 
investeringarna i det 
centrala TEN-T-nätet, 
hela nätet och de 
sekundära länkarna. I 
prioriteringen bör hänsyn 
tas till investeringarnas 
bidrag till rörlighet, 
hållbarhet, minskade 
utsläpp av växthusgaser 
samt till det gemensamma 
europeiska 
transportområdet,

– en realistisk, mogen 
projektplanering (med
tidplan och preliminär 
budget),

– en strategisk 
miljöbedömning som 
överensstämmer med 
transportplanens rättsliga 
krav,

– åtgärder för att stärka de 
förmedlande organens och 
stödmottagarnas förmåga 
att förverkliga 
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projektplaneringen.

7.2. Järnväg: Att det i den 
heltäckande nationella 
transportplanen finns ett 
särskilt kapitel om 
utveckling av järnväg, där 
man har sett till att 
prioritera investeringarna i 
det centrala 
transeuropeiska nätet för 
transporter (TEN-T), i 
hela nätet (andra 
investeringar än centrala 
TEN-T) och i de 
sekundära 
järnvägslänkarna på ett 
lämpligt sätt i enlighet 
med varje investerings 
bidrag till rörlighet, 
hållbarhet samt nationella 
och europeiska 
nätverkseffekter.
Investeringarna omfattar 
rörliga tillgångar, 
driftskompatibilitet och 
kapacitetsuppbyggnad.

– Det finns ett kapitel om 
utveckling av järnväg i 
den heltäckande 
transportplanen som 
innehåller

2. en realistisk, mogen 
projektplanering (med 
tidplan och preliminär 
budget),

3. en strategisk 
miljöbedömning som 
uppfyller transportplanens 
rättsliga krav,

4. åtgärder för att stärka 
de förmedlande organens 
och stödmottagarnas 
förmåga att förverkliga 
projektplaneringen.

Parlamentets ändringsförslag

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

7.1. Väg: Att det finns en 
heltäckande nationell 
transportplan med 
lämpliga prioriteringar av 

– Det finns en heltäckande 
transportplan som 
innehåller
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9.7) investeringarna i de 
centrala delarna av det 
transeuropeiska nätet för 
transporter (TEN-T), i 
hela nätet (andra 
investeringar än centrala 
TEN-T) och i de 
sekundära länkarna 
(inklusive regional och 
lokal kollektivtrafik).

– en prioritering av 
investeringarna i det 
centrala TEN-T-nätet, 
hela nätet och de 
sekundära länkarna. I 
prioriteringen bör hänsyn 
tas till investeringarnas 
bidrag till rörlighet, 
hållbarhet (inbegripet 
säkerhet), minskade 
utsläpp av växthusgaser 
samt till det gemensamma 
europeiska 
transportområdet,

– en realistisk, mogen 
projektplanering (med 
tidplan och preliminär 
budget),

– en strategisk 
miljöbedömning som 
överensstämmer med 
transportplanens rättsliga 
krav,

– åtgärder för att stärka de 
förmedlande organens och 
stödmottagarnas förmåga 
att förverkliga 
projektplaneringen.

7.2. Järnväg: Att det i den 
heltäckande nationella 
transportplanen finns ett 
särskilt kapitel om 
utveckling av järnväg, där 
man har sett till att 
prioritera investeringarna i 

– Det finns ett kapitel om 
utveckling av järnväg i 
den heltäckande 
transportplanen som 
innehåller
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det centrala 
transeuropeiska nätet för 
transporter (TEN-T), i 
hela nätet (andra 
investeringar än centrala 
TEN-T) och i de 
sekundära 
järnvägslänkarna på ett 
lämpligt sätt i enlighet 
med varje investerings 
bidrag till rörlighet, 
hållbarhet samt nationella 
och europeiska 
nätverkseffekter.
Investeringarna omfattar 
rörliga tillgångar, 
driftskompatibilitet och 
kapacitetsuppbyggnad.

– en realistisk, mogen 
projektplanering (med 
tidplan och preliminär 
budget),

– en strategisk 
miljöbedömning som 
uppfyller transportplanens 
rättsliga krav,

– åtgärder för att stärka de 
förmedlande organens och 
stödmottagarnas förmåga 
att förverkliga 
projektplaneringen.

Ändringsförslag 39

Förslag till förordning
Bilaga IV – rad 7.1

Kommissionens förslag

7. Att främja hållbara 
transporter och få bort 
flaskhalsar i viktig 
nätinfrastruktur
(artikel 9.7)

7.1. Väg: Att det finns en 
heltäckande nationell 
transportplan med 
lämpliga prioriteringar av 
investeringarna i de 
centrala delarna av det 

– Det finns en heltäckande 
transportplan som 
innehåller
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transeuropeiska nätet för 
transporter (TEN-T), i 
hela nätet (andra 
investeringar än centrala 
TEN-T) och i de 
sekundära länkarna 
(inklusive regional och 
lokal kollektivtrafik).

– en prioritering av 
investeringarna i det 
centrala TEN-T-nätet, 
hela nätet och de 
sekundära länkarna. I 
prioriteringen bör hänsyn 
tas till investeringarnas 
bidrag till rörlighet, 
hållbarhet, minskade 
utsläpp av växthusgaser 
samt till det gemensamma 
europeiska 
transportområdet,

– en realistisk, mogen 
projektplanering (med 
tidplan och preliminär 
budget),

– en strategisk 
miljöbedömning som 
överensstämmer med 
transportplanens rättsliga 
krav,

– åtgärder för att stärka de 
förmedlande organens och 
stödmottagarnas förmåga 
att förverkliga 
projektplaneringen.

7.2. Järnväg: Att det i den 
heltäckande nationella 
transportplanen finns ett 
särskilt kapitel om 
utveckling av järnväg, där 
man har sett till att 
prioritera investeringarna i 
det centrala 
transeuropeiska nätet för 
transporter (TEN-T), i 

– Det finns ett kapitel om 
utveckling av järnväg i 
den heltäckande 
transportplanen som 
innehåller
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hela nätet (andra 
investeringar än centrala 
TEN-T) och i de 
sekundära 
järnvägslänkarna på ett 
lämpligt sätt i enlighet 
med varje investerings 
bidrag till rörlighet, 
hållbarhet samt nationella 
och europeiska 
nätverkseffekter.
Investeringarna omfattar 
rörliga tillgångar, 
driftskompatibilitet och 
kapacitetsuppbyggnad.

– en realistisk, mogen 
projektplanering (med 
tidplan och preliminär 
budget),

– en strategisk 
miljöbedömning som 
uppfyller transportplanens 
rättsliga krav,

– åtgärder för att stärka de 
förmedlande organens och 
stödmottagarnas förmåga 
att förverkliga 
projektplaneringen.

Parlamentets ändringsförslag

7. Att främja hållbara 
transporter och få bort 
flaskhalsar i viktig 
nätinfrastruktur 
(artikel 9.7)

7.1. Väg: Att det finns en 
heltäckande nationell 
transportplan med 
lämpliga prioriteringar av 
investeringarna i de 
centrala delarna av det 
transeuropeiska nätet för 
transporter (TEN-T), i 
hela nätet (andra 
investeringar än centrala 
TEN-T) och i de 
sekundära länkarna 
(inklusive regional och 
lokal kollektivtrafik).
Införlivande och 
tillämpning av 

– Det finns en heltäckande 
transportplan som 
innehåller
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direktiv 2011/76/EU om 
avgifter på tunga 
godsfordon för 
användningen av vissa 
infrastrukturer.

– en prioritering av 
investeringarna i det 
centrala TEN-T-nätet, 
hela nätet och de 
sekundära länkarna. I 
prioriteringen bör hänsyn 
tas till investeringarnas 
bidrag till rörlighet, 
hållbarhet, minskade 
utsläpp av växthusgaser 
samt till det gemensamma 
europeiska 
transportområdet,

– en realistisk, mogen 
projektplanering (med 
tidplan och preliminär 
budget),

– en strategisk 
miljöbedömning som 
uppfyller transportplanens 
rättsliga krav,

– åtgärder för att stärka de 
förmedlande organens och 
stödmottagarnas förmåga 
att förverkliga 
projektplaneringen.

– befintliga nationella 
vägavgiftssystem, i 
överensstämmelse med 
bestämmelserna i 
direktiv 2011/76/EU, 
inklusive 
kostnadstäckning för 
infrastruktur, buller och 
luftföroreningar på alla 
motorvägar från det att 
de togs i bruk.

7.2. Järnväg: Att det i den 
heltäckande nationella 
transportplanen finns ett 

– Det finns ett kapitel om 
utveckling av järnväg i 
den heltäckande 
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särskilt kapitel om 
utveckling av järnväg, där 
man har sett till att 
prioritera investeringarna i 
det centrala 
transeuropeiska nätet för 
transporter (TEN-T), i 
hela nätet (andra 
investeringar än centrala 
TEN-T) och i de 
sekundära 
järnvägslänkarna på ett 
lämpligt sätt i enlighet 
med varje investerings 
bidrag till rörlighet, 
hållbarhet samt nationella 
och europeiska 
nätverkseffekter.
Investeringarna omfattar 
rörliga tillgångar, 
driftskompatibilitet och 
kapacitetsuppbyggnad.

transportplanen som 
innehåller

– en realistisk, mogen 
projektplanering (med 
tidplan och preliminär 
budget),

– en strategisk 
miljöbedömning som 
uppfyller transportplanens 
rättsliga krav,

– åtgärder för att stärka de 
förmedlande organens och 
stödmottagarnas förmåga 
att förverkliga 
projektplaneringen.

Motivering

För närvarande kan stöd beviljas genom Sammanhållningsfonden för byggandet av nya 
motorvägar som inte är avgiftsbelagda direkt när de tas i bruk. Denna bestämmelse ska 
garantera att nationella vägavgiftssystem tillämpas på alla projekt som samfinansieras av 
EU. Inkomsterna används för att täcka infrastrukturkostnaderna, vilket innebär att det behövs 
mindre samfinansiering.

Ändringsförslag 40



AD\906416SV.doc 31/39 PE486.053v02-00

SV

Förslag till förordning
Bilaga IV – rad 7.1

Kommissionens förslag

7. Att främja hållbara 
transporter och få bort 
flaskhalsar i viktig 
nätinfrastruktur
(artikel 9.7)

7.1. Väg: Att det finns en 
heltäckande nationell 
transportplan med 
lämpliga prioriteringar av 
investeringarna i de 
centrala delarna av det 
transeuropeiska nätet för 
transporter (TEN-T), i 
hela nätet (andra 
investeringar än centrala 
TEN-T) och i de 
sekundära länkarna 
(inklusive regional och 
lokal kollektivtrafik).

– Det finns en heltäckande 
transportplan som 
innehåller

– en prioritering av 
investeringarna i det 
centrala TEN-T-nätet, 
hela nätet och de 
sekundära länkarna. I 
prioriteringen bör hänsyn 
tas till investeringarnas 
bidrag till rörlighet, 
hållbarhet, minskade 
utsläpp av växthusgaser 
samt till det gemensamma 
europeiska 
transportområdet,

– en realistisk, mogen 
projektplanering (med 
tidplan och preliminär 
budget),

– en strategisk 
miljöbedömning som 
uppfyller transportplanens 
rättsliga krav,

– åtgärder för att stärka de 
förmedlande organens och 
stödmottagarnas förmåga 
att förverkliga 
projektplaneringen.
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7.2. Järnväg: Att det i den 
heltäckande nationella 
transportplanen finns ett 
särskilt kapitel om 
utveckling av järnväg, där 
man har sett till att 
prioritera investeringarna i
det centrala 
transeuropeiska nätet för 
transporter (TEN-T), i 
hela nätet (andra 
investeringar än centrala 
TEN-T) och i de 
sekundära 
järnvägslänkarna på ett 
lämpligt sätt i enlighet 
med varje investerings 
bidrag till rörlighet, 
hållbarhet samt nationella 
och europeiska 
nätverkseffekter.
Investeringarna omfattar 
rörliga tillgångar, 
driftskompatibilitet och 
kapacitetsuppbyggnad.

– Det finns ett kapitel om 
utveckling av järnväg i 
den heltäckande 
transportplanen som 
innehåller

– en realistisk, mogen 
projektplanering (med 
tidplan och preliminär 
budget),

– en strategisk 
miljöbedömning som 
uppfyller transportplanens 
rättsliga krav,

– åtgärder för att stärka de 
förmedlande organens och 
stödmottagarnas förmåga 
att förverkliga 
projektplaneringen.

Parlamentets ändringsförslag

7. Att främja hållbara 
transporter och få bort 
flaskhalsar i viktig 
nätinfrastruktur
(artikel 9.7)

7.1 . Vägar och 
vattenvägar: Att det finns 
en heltäckande effektiv
och sam-modal nationell 
transportplan med 
lämpliga prioriteringar av 

– Det finns en heltäckande 
transportplan som 
innehåller
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investeringarna, inklusive
intelligenta trafiksystem, i 
de centrala delarna av det 
transeuropeiska nätet för 
transporter (TEN-T), i 
hela nätet (andra 
investeringar än centrala 
TEN-T) och i de 
sekundära länkarna 
(inklusive regional och 
lokal kollektivtrafik).

– en prioritering av 
investeringarna i det 
centrala TEN-T-nätet, 
hela nätet och de 
sekundära länkarna. I 
prioriteringen bör hänsyn 
tas till investeringarnas 
bidrag till rörlighet, 
hållbarhet, minskade 
utsläpp av växthusgaser 
samt till det gemensamma 
europeiska 
transportområdet,

– en realistisk, mogen 
projektplanering (med 
tidplan och preliminär 
budget),

– en strategisk 
miljöbedömning som 
uppfyller transportplanens 
rättsliga krav,

– åtgärder för att stärka de 
förmedlande organens och 
stödmottagarnas förmåga 
att förverkliga 
projektplaneringen.

7.2 Järnväg: Att det i den 
heltäckande nationella 
transportplanen finns ett 
särskilt kapitel om 
utveckling av järnväg, där 
man har sett till att 
prioritera investeringarna i 
det centrala 

– Det finns ett kapitel om 
utveckling av järnväg i 
den heltäckande 
transportplanen som 
innehåller
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transeuropeiska nätet för 
transporter (TEN-T), i 
hela nätet (andra 
investeringar än centrala 
TEN-T) och i de 
sekundära 
järnvägslänkarna på ett 
lämpligt sätt i enlighet 
med varje investerings 
bidrag till rörlighet, 
hållbarhet samt nationella 
och europeiska 
nätverkseffekter.
Investeringarna omfattar 
rörliga tillgångar, 
driftskompatibilitet och 
kapacitetsuppbyggnad.

– en realistisk, mogen 
projektplanering (med 
tidplan och preliminär 
budget),

– en strategisk 
miljöbedömning som 
uppfyller transportplanens 
rättsliga krav,

– åtgärder för att stärka de 
förmedlande organens och 
stödmottagarnas förmåga 
att förverkliga 
projektplaneringen.

Ändringsförslag 41

Förslag till förordning
Bilaga IV – rad 7.2

Kommissionens förslag

7. Att främja hållbara 
transporter och få bort 
flaskhalsar i viktig 
nätinfrastruktur
(artikel 9.7)

7.1 Väg: Att det finns en 
heltäckande nationell 
transportplan med 
lämpliga prioriteringar av 
investeringarna i de 
centrala delarna av det 
transeuropeiska nätet för 

– Det finns en heltäckande 
transportplan som 
innehåller
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transporter (TEN-T), i 
hela nätet (andra 
investeringar än centrala 
TEN-T) och i de 
sekundära länkarna 
(inklusive regional och 
lokal kollektivtrafik).

– en prioritering av 
investeringarna i det 
centrala TEN-T-nätet, 
hela nätet och de 
sekundära länkarna. I 
prioriteringen bör hänsyn 
tas till investeringarnas 
bidrag till rörlighet, 
hållbarhet, minskade 
utsläpp av växthusgaser 
samt till det gemensamma 
europeiska 
transportområdet,

– en realistisk, mogen 
projektplanering (med 
tidplan och preliminär 
budget),

– en strategisk
miljöbedömning som 
uppfyller transportplanens 
rättsliga krav,

– åtgärder för att stärka de 
förmedlande organens och 
stödmottagarnas förmåga 
att förverkliga 
projektplaneringen.

7.2. Järnväg: Att det i den 
heltäckande nationella 
transportplanen finns ett 
särskilt kapitel om 
utveckling av järnväg, där 
man har sett till att 
prioritera investeringarna i 
det centrala 
transeuropeiska nätet för 
transporter (TEN-T), i 
hela nätet (andra 

– Det finns ett kapitel om 
utveckling av järnväg i 
den heltäckande 
transportplanen som 
innehåller
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investeringar än centrala 
TEN-T) och i de 
sekundära 
järnvägslänkarna på ett
lämpligt sätt i enlighet 
med varje investerings 
bidrag till rörlighet, 
hållbarhet samt nationella 
och europeiska 
nätverkseffekter.
Investeringarna omfattar 
rörliga tillgångar, 
driftskompatibilitet och 
kapacitetsuppbyggnad.

– en realistisk, mogen 
projektplanering (med 
tidplan och preliminär 
budget),

– en strategisk 
miljöbedömning som 
uppfyller transportplanens 
rättsliga krav,

– åtgärder för att stärka de 
förmedlande organens och 
stödmottagarnas förmåga 
att förverkliga 
projektplaneringen.

Parlamentets ändringsförslag

7. Att främja hållbara 
transporter och få bort 
flaskhalsar i viktig 
nätinfrastruktur
(artikel 9.7)

7.1. Väg: Att det finns en 
heltäckande nationell 
transportplan med 
lämpliga prioriteringar av 
investeringarna i de 
centrala delarna av det 
transeuropeiska nätet för 
transporter (TEN-T), i 
hela nätet (andra 
investeringar än centrala 
TEN-T) och i de 
sekundära länkarna 
(inklusive regional och 
lokal kollektivtrafik).

– Det finns en heltäckande 
transportplan som 
innehåller

– en prioritering av 
investeringarna i det 
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centrala TEN-T-nätet, 
hela nätet och de 
sekundära länkarna. I 
prioriteringen bör hänsyn 
tas till investeringarnas 
bidrag till rörlighet, 
hållbarhet, minskade 
utsläpp av växthusgaser 
samt till det gemensamma 
europeiska 
transportområdet,

– en realistisk, mogen 
projektplanering (med 
tidplan och preliminär 
budget),

– en strategisk 
miljöbedömning som 
uppfyller transportplanens 
rättsliga krav,

– åtgärder för att stärka de 
förmedlande organens och 
stödmottagarnas förmåga 
att förverkliga 
projektplaneringen.

7.2. Järnväg: Att det i den 
heltäckande effektiva och
sam-modala nationella 
transportplanen finns ett 
särskilt kapitel om 
utveckling av järnväg, där 
man har sett till att 
prioritera investeringarna i 
det centrala 
transeuropeiska nätet för 
transporter (TEN-T), i 
hela nätet (andra 
investeringar än centrala 
TEN-T) och i de 
sekundära 
järnvägslänkarna på ett 
lämpligt sätt i enlighet 
med varje investerings 
bidrag till rörlighet, 
hållbarhet samt nationella 
och europeiska 
nätverkseffekter.

– Det finns ett kapitel om 
utveckling av järnväg i 
den heltäckande 
transportplanen som 
innehåller
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Investeringarna omfattar 
rörliga tillgångar, 
driftskompatibilitet och 
kapacitetsuppbyggnad.

– en realistisk, mogen 
projektplanering (med 
tidplan och preliminär 
budget),

– en strategisk 
miljöbedömning som 
uppfyller transportplanens 
rättsliga krav,

– åtgärder för att stärka de 
förmedlande organens och 
stödmottagarnas förmåga 
att förverkliga 
projektplaneringen.
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