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Ændringsforslag 211
Constanze Krehl
for S&D-Gruppen

Betænkning A8-0094/2019
Andrea Cozzolino
Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og Samhørighedsfonden
(COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD))

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) For at understrege betydningen af 
at tage hånd om klimaforandringer i 
overensstemmelse med Unionens 
forpligtelser til at gennemføre Parisaftalen 
og for at nå FN's mål for bæredygtig 
udvikling vil fondene bidrage til at 
integrere klimaindsatsen og til opnåelsen 
af det overordnede mål, nemlig at 25 % af 
udgifterne i EU-budgettet skal gå til 
finansiering af støtte til klimamål. 
Operationer under EFRU forventes at 
bidrage med 30 % af EFRU's samlede 
finansieringsramme til klimamål. 
Operationer under Samhørighedsfonden 
forventes at bidrage med 37 % af 
Samhørighedsfondens samlede 
finansieringsramme til klimamål.

(14) EFRU's og Samhørighedsfondens 
målsætninger bør forfølges inden for 
rammerne af en bæredygtig udvikling, 
navnlig den store betydning af at håndtere 
klimaforandringerne i overensstemmelse 
med Unionens forpligtelser til at 
gennemføre Parisaftalen, FN's 2030-
dagsorden og FN's mål for bæredygtig 
udvikling, Unionens fremme af målet om 
at bevare, beskytte og forbedre 
miljøkvaliteten som fastsat i artikel 11 og 
artikel 191, stk. 1, i TEUF under 
hensyntagen til princippet om, at 
forureneren betaler, og med fokus på 
fattigdom, ulighed og en retfærdig 
overgang til en socialt og miljømæssigt 
bæredygtig økonomi i en deltagende 
tilgang i samarbejde med relevante 
offentlige myndigheder, arbejdsmarkedets 
parter og andre repræsentanter for 
erhvervslivet samt 
civilsamfundsorganisationer. For at 
understrege betydningen af at tage hånd 
om klimaforandringer og tab af 
biodiversitet og med henblik på at bidrage 
til finansieringen af nødvendige tiltag, der 
skal træffes på EU-plan og på nationalt 
og lokalt plan i overensstemmelse med 
Unionens forpligtelser til at gennemføre 
Parisaftalen og for at nå FN's mål for 
bæredygtig udvikling samt sikre 
integrerede katastrofeberedskabsaktioner, 
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der forbinder modstandsdygtighed og 
risikoforebyggelse, forberedelse samt 
indsatstiltag, vil fondene bidrage til at 
integrere klimaindsatsen og 
biodiversitetsbeskyttelse ved at målrette 
30 % af udgifterne i EU-budgettet til støtte 
til klimamål. Fondene skal yde et 
væsentligt bidrag til at opnå en cirkulær 
og kulstofneutral økonomi på alle 
Unionens områder med fuld indarbejdelse 
af den regionale dimension. Operationer 
under EFRU bør bidrage med mindst 40 % 
af EFRU's samlede finansieringsramme til 
klimamål. Operationer under 
Samhørighedsfonden forventes at bidrage 
med 45 % af Samhørighedsfondens 
samlede finansieringsramme til klimamål. 
Disse procentsatser bør overholdes i hele 
programmeringsperioden. De relevante 
tiltag vil derfor blive fastsat under 
forberedelsen og gennemførelsen af disse 
fonde og blive revurderet i forbindelse 
med de relevante evaluerings- og 
revisionsprocesser. Disse tiltag og den 
finansielle tildeling, der er afsat til deres 
gennemførelse, skal indgå i de nationale 
integrerede energi- og klimaplaner i 
overensstemmelse med bilag IV til 
forordning (EU) .../... [den nye forordning 
om fælles bestemmelser] samt den 
langsigtede renoveringsstrategi, der er 
fastlagt i Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv (EU) 2018/84417a, for at bidrage 
til at opnå en dekarboniseret 
bygningsmasse senest i 2050 og være 
knyttet til programmerne. Der bør rettes 
særlig opmærksomhed mod 
kulstofintensive områder, der står over for 
udfordringer som følge af 
dekarboniseringsforpligtelser, med 
henblik på at hjælpe dem med at 
gennemføre strategier, som er i 
overensstemmelse med Unionens 
klimaforpligtelse og fastlagt i de 
integrerede nationale energi- og 
klimaplaner og i henhold til Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 
2018/41017b, og for at beskytte 
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arbejdstagerne, også gennem 
uddannelses- og omskolingsmuligheder.
_________________
17a Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv (EU) 2018/844 af 30. maj 2018 
om ændring af direktiv 2010/31/EU om 
bygningers energimæssige ydeevne og 
direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet 
(EUT L 156 af 19.6.2018, s. 75).
17b Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv (EU) 2018/410 af 14. marts 2018 
om ændring af direktiv 2003/87/EF for at 
styrke omkostningseffektive 
emissionsreduktioner og 
lavemissionsinvesteringer og afgørelse 
(EU) 2015/1814 (EUT L 76 af 19.3.2018, 
s. 3).

Or. en

Begrundelse

Tilpasning til forordningen om fælles bestemmelser (2021-2027) og Europa-Parlamentets 
forpligtelser og for at være i tråd med Europa-Kommissionens mål om nettonulemissioner 
inden 2050 mhp. at opfylde Parisaftalen.
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21.3.2019 A8-0094/212

Ændringsforslag 212
Constanze Krehl
for S&D-Gruppen

Betænkning A8-0094/2019
Andrea Cozzolino
Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og Samhørighedsfonden
(COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD))

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra b – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) "et grønnere, kulstoffattigt Europa 
ved at fremme en ren og fair 
energiomstilling, investering i de grønne 
og blå økonomier, den cirkulære økonomi, 
tilpasning til klimaforandringer og 
risikoforebyggelse og -styring" ("PO 2") 
ved:

b) "et grønnere, kulstofneutralt og 
modstandsdygtigt Europa for alle ved at 
fremme en ren og fair energiomstilling, 
investering i de grønne og blå økonomier, 
den cirkulære økonomi, tilpasning til 
klimaforandringer og risikoforebyggelse og 
-styring" ("PO 2") ved:

Or. en

Begrundelse

Tilpasning til forordningen om fælles bestemmelser (2021-2027) og Europa-Parlamentets 
forpligtelser og for at være i tråd med Europa-Kommissionens mål om nettonulemissioner 
inden 2050 mhp. at opfylde Parisaftalen.
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21.3.2019 A8-0094/213

Ændringsforslag 213
Constanze Krehl
for S&D-Gruppen

Betænkning A8-0094/2019
Andrea Cozzolino
Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og Samhørighedsfonden
(COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD))

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) investeringer i 
lufthavnsinfrastruktur, undtagen i 
regionerne i den yderste periferi

e) investeringer i 
lufthavnsinfrastruktur, undtagen:

i) investeringer relateret til regionerne i 
den yderste periferi
ii) investeringer relateret til 
miljøbeskyttelse med henblik på at afbøde 
eller reducere den negative indvirkning på 
miljøet i overensstemmelse med de mål, 
der er fastlagt i de integrerede nationale 
energi- og klimaplaner

Or. en

Begrundelse

Investeringer i lufthavne er allerede begrænset til 2014-2020-perioden. Dette skyldes 
økonomiske og miljømæssige hensyn. Kommerciel luftfart er en indtægtsskabende, 
konkurrencedygtig sektor, og der findes private midler til relevante investeringer i 
lufthavnsinfrastruktur, navnlig lufthavne med stort passagerantal (f.eks. placeret inden for 
TEN-T). Hvad mindre, regionale lufthavne angår, viser erfaringerne, at mange støttede 
investeringer ikke var levedygtige i længden.
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21.3.2019 A8-0094/214

Ændringsforslag 214
Constanze Krehl
for S&D-Gruppen

Betænkning A8-0094/2019
Andrea Cozzolino
Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og Samhørighedsfonden
(COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD))

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) investeringer i forbindelse med 
produktion, forarbejdning, distribution, 
oplagring eller forbrænding af fossile 
brændstoffer, med undtagelse af 
investeringer i forbindelse med renere 
køretøjer som defineret i artikel 4 i 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2009/33/EF26

h) investeringer i forbindelse med 
produktion, forarbejdning, transport, 
overførsel, distribution, oplagring eller 
forbrænding af fossile brændstoffer.

_________________
26Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2009/33/EF af 23. april 2009 om fremme 
af renere og mere energieffektive 
køretøjer til vejtransport (EUT L 120 af 
15.5.2009, s. 5).

Or. en

Begrundelse

Udelukkelsen af fossile brændstoffer har til formål at sikre sammenhæng med de 
internationale forpligtelser i henhold til G7 og G20 samt Parisaftalen. EFRU og 
Samhørighedsfonden fokuserer fuldstændig på at støtte et kulstofneutralt Europa ved at 
fremme ren og retfærdig energiomstilling. Europæiske offentlige midler bør ikke anvendes til 
at finansiere fossile brændstoffer overhovedet.


