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Ændringsforslag 14
Nuno Teixeira

Forslag til forordning
Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) Artikel 349 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde 
nævner, at de ultraperifere regioner er 
genstand for en voldsom afsondrethed og 
isolation til sammenligning med de øvrige 
europæiske regioner, og at det medfører 
alvorlige økonomiske og sociale 
vanskeligheder. Samhørighedsfonden bør 
derfor tage særligt hensyn til store 
investeringer, som det er nødvendigt at 
foretage på transport-, energi- og 
miljøområdet.

Or. pt

Begrundelse

Da der findes en henvisning til den økonomiske, sociale og territoriale samhørighed, fastsat i 
den første betragtning, giver det mening, at de ultraperifere regioners behov også 
specificeres, eftersom traktaten anfører, at de bør være genstand for et specielt hensyn på 
grund af de naturbegrænsninger, de lider under, og de store investeringer, som bør foretages 
via de berettigede områder af Samhørighedsfonden.

Ændringsforslag 15
Louis Grech

Forslag til forordning
Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a) I lyset af traktatens forpligtelse til at 
styrke Unionens økonomiske, sociale og 
territoriale samhørighed bør 
gennemførelsen af 
samhørighedspolitikken tage højde for 
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den enkelte medlemsstats udfordringer og 
forhold, navnlig de små ømedlemsstater i 
udkanten af Unionen, for at sikre, at der 
er lige vilkår, og at alle europæiske 
borgere fuldt ud kan nyde godt af de 
håndgribelige økonomiske fordele, der 
følger af den frie bevægelighed for varer, 
tjenesteydelser, kapital og mennesker.

Or. en

Ændringsforslag 16
Tamás Deutsch

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Unionen kan gennem 
Samhørighedsfonden bidrage til aktioner til 
opfyldelse af EU 's miljømålsætninger, der 
er fastsat i artikel 11 og 191 i traktaten.

(3) Unionen kan gennem 
Samhørighedsfonden bidrage til aktioner til 
opfyldelse af EU 's miljømålsætninger, der 
er fastsat i artikel 11 og 191 i traktaten. 
Fonden kan i den forbindelse også yde 
støtte på områder med tilknytning til 
bæredygtig udvikling, som har et klart 
miljøsigte, såsom bedre energiudnyttelse 
og anvendelse af vedvarende energi og, 
inden for andre grene af 
transportsektoren end de transeuropæiske 
net, jernbanetransport, transport ad indre 
vandveje og søtransport, intermodale 
transportsystemer og disses 
interoperabilitet, styring af vej-, sø-, flod- 
og lufttransport, bæredygtig bytransport 
og kollektive transportmidler.

Or. en

Ændringsforslag 17
Nuno Teixeira

Forslag til forordning
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Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) Det finansielle volumen, som hver 
medlemsstat har ret til at modtage fra 
Samhørighedsfonden, og som bliver 
overført til Connecting Europe-faciliteten, 
bør kun afsættes til projekter, der udvikles 
i de selvsamme medlemsstater i samme 
omfang, som de har bidraget til denne 
formålsbestemte finansiering.

Or. pt

Begrundelse

Selvom der er enighed om, at der findes et beløb, som overføres til Connecting Europe-
faciliteten, giver det mening at den del, som de dårligst stillede medlemsstater har ret til at 
modtage fra Samhørighedsfonden, investeres i de selvsamme medlemsstater, og i de samme 
finansielle proportioner. Med andre ord, bidragsbeløbet til Connecting Europe-faciliteten bør 
investeres i medlemsstaterne og bør ikke omdirigeres til andre, rigere europæiske lande, 
således at traktatens artikel 174 overholdes.

Ændringsforslag 18
Luís Paulo Alves

Forslag til forordning
Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) Man bør imidlertid tage i 
betragtning, at hvis ikke de ultraperifere 
regioner tilgodeses fra Connecting 
Europe-faciliteten, vil de fortsat have et 
meget stort behov for at optimere deres 
forbindelser særlig inden for søtransport 
af passagerer og varer og i forhold til 
luftfartsforbindelser med det europæiske 
kontinent og for at optimere deres 
muligheder som isolerede energisystemer 
på energiområdet.

Or. pt
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Begrundelse

Selvom der er enighed om, at der findes et beløb, som overføres til Connecting Europe-
faciliteten, giver det mening at den del, som de dårligst stillede medlemsstater har ret til at 
modtage fra Samhørighedsfonden, investeres i de selvsamme medlemsstater, og i de samme 
finansielle proportioner. Med andre ord, bidragsbeløbet til Connecting Europe-faciliteten bør 
investeres i medlemsstaterne og bør ikke omdirigeres til andre, rigere europæiske lande, 
således at traktatens artikel 174 overholdes.

Ændringsforslag 19
Ramona Nicole Mănescu

Forslag til forordning
Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a) Støtten fra Samhørighedsfonden 
under Connecting Europe-faciliteten 
gennemføres i overensstemmelse med 
artikel [13] i forordning (EU) nr. 
[...]/2012 om oprettelse af Connecting 
Europe-faciliteten, idet nationale 
tildelinger under Samhørighedsfonden 
respekteres, og der sikres behørig 
konkurrence mellem projekter.

Or. ro

Ændringsforslag 20
Erminia Mazzoni

Forslag til forordning
Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a) Samhørighedsfonden bør støtte 
infrastrukturprojekter som fastsat i 
Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. [...]/2012 af [...] om 
oprettelse af Connecting Europe-
faciliteten, for et samlet beløb på XX 
EUR, som udelukkende kan anvendes af 
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medlemsstater, der er berettiget til støtte 
fra Samhørighedsfonden med de 
medfinansieringssatser, der gælder for 
denne. Projektudvælgelsesprocessen bør 
udføres i overensstemmelse med de mål 
og kriterier, som er fastsat i artikel [11] i 
forordning (EU) nr. [...]/2012 [om 
oprettelse af Connecting Europe-
faciliteten]. Kommissionen sikrer gennem 
de forskellige faser i 
projektudvælgelsesproceduren, at 
princippet om at respektere de nationale 
tildelinger anvendes i videst muligt 
omfang som fastsat i artikel 11, stk. 2, i 
forordning (EU) nr. […]/2012 [om 
oprettelse af Connecting Europe-
faciliteten].

Or. en

Ændringsforslag 21
Nikos Chrysogelos

Forslag til forordning
Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a) En overgang til mere bæredygtig 
mobilitet er afgørende for at nå 
Europa 2020-klimamålene, idet transport 
tegner sig for 24 % af alle CO2-emissioner 
i EU, og emissionerne fra transport i EU 
er steget med 34 % siden 1990. 90 % af 
alle bilture i personbiler i europæiske byer 
er kortere end 6 km, og der er dermed et 
betydeligt potentiale for skift i 
transportform mod gang, cykling og 
offentlig transport. Nye 
finansieringsprioriteter er uundværlige, 
idet størstedelen af Samhørighedsfondens 
transportinvesteringer tidligere har været 
rettet mod vejtransport, selv om 
vejtransport allerede er ansvarlig for 72 % 
af alle drivhusgasemissioner fra EU's 



PE491.027v01-00 8/56 AM\903871DA.doc

DA

transportsektor.

Or. en

Begrundelse

Se Det Europæiske Miljøagentur (2009): EEA Report No 9/2009 "Greenhouse Gas Emission 
Trends and Projections in Europe 2009. Tracking progress towards Kyoto targets 
(Drivhusgas-emissionstendenser og -fremskrivninger for Europa 2009 – kortlægning af 
resultaterne på vej mod Kyotomålene). Det Europæiske Miljøagentur (2011) EEA rapport nr. 
7/2011 - TERM 2011: transport indicators tracking progress. Towards environmental targets 
in Europe (Kortlægning af fremskridt for transportindikatorer - på vej mod miljømål i 
Europa).

Ændringsforslag 22
Nikos Chrysogelos

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 23
Victor Boştinaru

Forslag til forordning
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Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(7) Med henblik på evalueringen af 
programgennemførelsen tillægges 
Kommissionen beføjelse for så vidt angår 
et sæt af fælles indikatorer. Denne 
beføjelse udøves i henhold til Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de 
generelle regler og principper for, 
hvordan medlemsstaterne skal kontrollere 
Kommissionens udøvelse af 
gennemførelsesbeføjelser1. De fælles 
indikatorer bør suppleres med 
programspecifikke indikatorer.

_________________
1 EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13.

Or. en

Begrundelse

Fælles indikatorer bør på grund af deres tekniske natur, og fordi de skal være homogene på 
tværs af de forskellige relevante fondsspecifikke regler, vedtages af Kommissionen ved hjælp 
af gennemførelsesretsakter.

Ændringsforslag 24
Ramona Nicole Mănescu

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(7) Der bør fastlægges kvalitative, 
resultatorienterede fælles indikatorer til 
brug ved evalueringen af 
programgennemførelsen, inden 
medlemsstaterne udarbejder deres 
operationelle programmer. Indikatorerne 
bør suppleres med programspecifikke og 
miljømæssige indikatorer med henblik på 
at gennemføre det bæredygtige 
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udviklingsprincip og vurdere 
programmernes resultater og effektivitet.

Or. en

Ændringsforslag 25
Lambert van Nistelrooij, Joachim Zeller

Forslag til forordning
Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7a) Konditionalitetsbestemmelser afledt af 
vækst- og stabilitetspagten bør gælde for 
Samhørighedsfonden, for så vidt angår 
opfyldelse af betingelserne for den 
økonomiske styring. Denne proces bør 
foregå gradvist: først med ændringer af 
partnerskabsaftalen og af programmerne 
for at imødekomme Rådets henstillinger 
om at rette op på makroøkonomiske 
ubalancer og sociale og økonomiske 
problemer.

Or. en

Ændringsforslag 26
Nikos Chrysogelos

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Ændringsforslag 27
Nuno Teixeira

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. pt

Begrundelse

Hvis investeringerne på energiområdet er mulige under Samhørighedsfonden (artikel 3, litra 
a), giver det mening, at energien er et hovedområde for støtte fra Samhørighedsfonden. Man 
agter således at tillægge investeringer på energiområdet større vigtighed som en måde at 
bidrage til målene i EU 2020-strategien på.

Ændringsforslag 28
Nuno Teixeira

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) transeuropæiske net på 
transportinfrastrukturområdet i 
overensstemmelse med de retningslinjer, 
der er vedtaget ved afgørelse nr. 
661/2010/EU

b) til transportinfrastrukturer vedrørende 
hver medlemsstat og til transeuropæiske 
net på transportinfrastrukturområdet i 
overensstemmelse med de retningslinjer, 
der er vedtaget ved afgørelse nr. 
661/2010/EU

Or. pt

Begrundelse

Ikke kun de transeuropæiske transportnet bør være mulige, der bør også være mulighed for 
andre investeringer på transportområdet, som medlemsstaterne ønsker at foretage. 
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Regionerne kan således drage fordel af denne støtte og foretage nyttige investeringer til 
forbedring af transportforbindelser for passagerer og varer.

Ændringsforslag 29
Nikos Chrysogelos

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) transeuropæiske net på 
transportinfrastrukturområdet i 
overensstemmelse med de retningslinjer, 
der er vedtaget ved afgørelse nr. 
661/2010/EU

b) transeuropæiske net på området for 
bæredygtig transportinfrastruktur i 
overensstemmelse med de retningslinjer, 
der er vedtaget ved afgørelse nr. 
661/2010/EU

Or. en

Ændringsforslag 30
Luís Paulo Alves

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra b a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) oprettelse af et POSEI-program for 
transport og et POSEI-program for energi 
til de ultraperifere regioner.

Or. pt

Ændringsforslag 31
Erminia Mazzoni

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra b a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) transportinfrastrukturprojekter, der er 
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fastsat i forordning (EU) nr. [...]/2012 
[om oprettelse af Connecting Europe-
faciliteten] for et samlet beløb på XX EUR 
i overensstemmelse med de kriterier, der 
er fastsat heri. Kommissionen sikrer 
gennem de forskellige faser i 
projektudvælgelsesproceduren, at man i 
videst muligt omfang prioriterer projekter, 
som respekterer de nationale tildelinger 
under Samhørighedsfonden.

Or. en

Ændringsforslag 32
Ramona Nicole Mănescu

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) teknisk bistand. c) informationsaktiviteter, teknisk bistand 
samt indledende og løbende uddannelse af 
støttemodtagere, projektledere og 
partnere.

Or. en

Ændringsforslag 33
Richard Seeber

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) afvikling af atomkraftværker a) afvikling og opførelse af 
atomkraftværker

Or. de
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Begrundelse

De store mængder kølevand, den store sikkerhedsrisiko og det uløste spørgsmål om lagring af 
det radioaktive affald taler mod opførelse af nye atomkraftværker.

Ændringsforslag 34
Nikos Chrysogelos

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) nedbringelse af drivhusgasemissioner i 
anlæg, der er omfattet af direktiv 
2003/87/EF

b) nedbringelse af drivhusgasemissioner 
fra alle aktiviteter, der er omfattet af 
direktiv 2003/87/EF

Or. en

Begrundelse

Aktiviteter i henhold til bilag I til direktivet om emissionshandelsordningen bør ikke modtage 
støtte under Samhørighedsfonden, da dette ville forvride markedet for emissionshandelskvoter 
og ødelægge dets CO2-besparende virkning. Ordførerens forslag om en undtagelse for 
pilotprojekter er uhensigtsmæssigt, da det ikke er klart defineret, hvad et pilotprojekt er, og 
anlæg til industriel brug kunne også betragtes som pilotprojekter.

Ændringsforslag 35
Richard Seeber

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) nedbringelse af drivhusgasemissioner i 
anlæg, der er omfattet af direktiv 
2003/87/EF

b) nedbringelse af drivhusgasemissioner i 
anlæg, der er omfattet af direktiv 
2003/87/EF, med undtagelse af 
fjernvarme og fjernkøling samt 
kraftvarmeanlæg

Or. de
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Begrundelse

Modernisering af fjernvarme- og fjernkølingsnet og kraftvarmeværker har potentiale for 
energibesparelser og bør derfor ikke undtages fra støtten.

Ændringsforslag 36
Jan Olbrycht

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) nedbringelse af drivhusgasemissioner i 
anlæg, der er omfattet af direktiv 
2003/87/EF

b) investeringer med henblik på at opnå 
nedbringelse af drivhusgasemissioner i 
anlæg, der er omfattet af direktiv 
2003/87/EF, bilag I, med undtagelse af 
fjernvarme, fjernkøling og 
kraftvarmeanlæg

Or. en

Ændringsforslag 37
Nikos Chrysogelos

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – litra b a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) store projekter til vejforbindelser uden 
en grænseoverskridende forbindelse, 
lufthavne højst 200 km fra hinanden, som 
ikke samarbejder om brug af 
infrastrukturkapacitet

Or. en

Ændringsforslag 38
Nikos Chrysogelos

Forslag til forordning
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Artikel 2 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) boliger. udgår

Or. en

Begrundelse

Renovering af boliger er en god mulighed for energibesparelser og er meget 
omkostningseffektivt med hensyn til at nedbringe drivhusgasudledningen. Investeringer i 
denne sektor vil skabe lokale, grønne job. Store renoveringsprogrammer er mere 
omkostningseffektive end isolerede foranstaltninger.

Ændringsforslag 39
Tamás Deutsch

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) boliger. c) boliger, undtagen til fremme af 
energieffektivitet og anvendelse af 
vedvarende energi.

Or. en

Ændringsforslag 40
Jan Březina

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) boliger. c) boliger, undtagen til fremme af 
energieffektivitet og anvendelse af 
vedvarende energi.

Or. en
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Begrundelse

Eftersom boligmassen står for en stor andel af energiforbruget og udgør et område, hvor der 
kan opnås betydelige fordele for så vidt angår 20/20/20-målene i Europa 2020-strategien, 
mener vi, at udelukkelse af støtte til sådanne aktioner ville føre til, at potentielle ressourcer 
ikke blev udnyttet. Det ville være en mulighed, der gik til spilde.

Ændringsforslag 41
Oldřich Vlasák

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) boliger. c) investeringer i nye boliger.

Or. en

Ændringsforslag 42
Nikos Chrysogelos

Forslag til forordning
Artikel 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I overensstemmelse med artikel 16 i 
forordning (EU) nr. […]/2012 [den 
generelle forordning] støtter 
Samhørighedsfonden følgende 
investeringsprioriteter inden for de 
tematiske mål, der er fastsat i artikel 9 i 
forordning (EU) nr. […]/2012 [den 
generelle forordning]:

I overensstemmelse med artikel 16 i 
forordning (EU) nr. […]/2012 [den 
generelle forordning] støtter 
Samhørighedsfonden følgende 
investeringsprioriteter inden for de 
tematiske mål, der er fastsat i artikel 9, stk. 
4, 5, 6, 7 og 11 i forordning (EU) nr. 
[…]/2012 [den generelle forordning], som 
er anført nedenfor under pkt. a, b, c, d og 
e:

Or. en

Ændringsforslag 43
Nikos Chrysogelos
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Forslag til forordning
Artikel 3 – litra a – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) støtte til overgangen til en 
lavemissionsøkonomi i alle sektorer ved at:

a) støtte til overgangen til en 
klimakompatibel, energibesparende 
økonomi i alle sektorer, herunder 
byudvikling, ved at:

Or. en

Ændringsforslag 44
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki

Forslag til forordning
Artikel 3 – litra a – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) støtte til overgangen til en 
lavemissionsøkonomi i alle sektorer ved at:

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. en

Ændringsforslag 45
Erminia Mazzoni

Forslag til forordning
Artikel 3 – litra a – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) støtte til overgangen til en 
lavemissionsøkonomi i alle sektorer ved at:

a) støtte til overgangen til en 
lavemissionsøkonomi i alle sektorer og 
fremme af bæredygtig transport ved at:

Or. en

Ændringsforslag 46
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska
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Forslag til forordning
Artikel 3 – litra a – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) fremme produktion og distribution af 
energi fra vedvarende energikilder

i) fremme produktion og distribution af 
energi udvundet fra vedvarende 
energikilder

Or. pl

Ændringsforslag 47
Jan Olbrycht

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) fremme energieffektivitet og brug af 
energi fra vedvarende energikilder i små 
og mellemstore virksomheder

ii) fremme energieffektivitet og brug af 
energi fra vedvarende energikilder i 
virksomheder uanset deres størrelse

Or. en

Ændringsforslag 48
Nuno Teixeira

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) fremme energieffektivitet og brug af 
energi fra vedvarende energikilder i små 
og mellemstore virksomheder

ii) fremme energieffektivitet og brug af 
energi fra vedvarende energikilder i 
virksomheder.

Or. pt

Begrundelse

Alle virksomheder bør være berettiget til investeringer, som skal foretages på området for 
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vedvarende energi. På grund af et højt energiforbrug kan de store virksomheder anvende 
mere effektive systemer og således bidrage væsentligt til, at EU lettere når de i EU 2020-
strategien fastsatte mål. Derudover har investeringer, der foretages af de store virksomheder, 
en afsmittende effekt på økonomien, på grund af de SMV'er, der leverer underentreprise.

Ændringsforslag 49
Nikos Chrysogelos

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) fremme energieffektivitet og brug af 
energi fra vedvarende energikilder i små og 
mellemstore virksomheder

ii) fremme energieffektivitet og brug af 
energi fra vedvarende energikilder 
udelukkende i små og mellemstore 
virksomheder og mikrovirksomheder

Or. en

Begrundelse

Hidtil har mikrovirksomheder kun haft meget begrænset gavn af strukturfondene. Til forskel 
fra store virksomheder har de i mange tilfælde ikke tilstrækkelig kapacitet og ressourcer til at 
investere i energieffektivitet og vedvarende energi. I en knaphedstid er det ikke rimeligt, at 
store virksomheder får EU-støtte til effektivitetsforanstaltninger, som er profitable.

Ændringsforslag 50
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) fremme energieffektivitet og brug af 
energi fra vedvarende energikilder i små og 
mellemstore virksomheder

ii) fremme energieffektivitet og brug af 
energi fra vedvarende energikilder navnlig 
i små og mellemstore virksomheder

Or. en
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Ændringsforslag 51
Jan Olbrycht

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) støtte energieffektivitet og brug af 
energi fra vedvarende energikilder i 
offentlige infrastrukturer

iii) støtte energieffektivitet og brug af 
energi fra vedvarende energikilder i 
offentlige infrastrukturer, historiske 
bygninger og i boligsektoren

Or. en

Ændringsforslag 52
Nuno Teixeira

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) støtte energieffektivitet og brug af 
energi fra vedvarende energikilder i 
offentlige infrastrukturer

iii) støtte energieffektivitet og brug af 
energi fra vedvarende energikilder i 
ultraperifere regioner og i offentlige 
infrastrukturer

Or. pt

Begrundelse

Regionerne i den yderste periferi er dybt afhængige af import af fossile brændstoffer, hvilket 
medfører store omkostninger. Der bør skabes forskningsprojekter inden for vedvarende 
energi og diversificering af det regionale energigrundlag samt et specifikt program inden for 
energi til reduktion af omkostninger ved en fjern beliggenhed, ved infrastrukturerne og de 
leverede tjenester med henblik på at tilskynde til ambitiøse politikker, som de ultraperifere 
regioner kan anvende inden for udvikling af vedvarende energi.

Ændringsforslag 53
Nikos Chrysogelos
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Forslag til forordning
Artikel 3 – litra a – nr. iii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) støtte energieffektivitet og brug af 
energi fra vedvarende energikilder i 
offentlige infrastrukturer

iii) støtte energieffektivitet og brug af 
energi fra vedvarende energikilder i 
offentlige infrastrukturer og i 
boligsektoren

Or. en

Begrundelse

Renovering af boliger er en god mulighed for energibesparelser og er meget 
omkostningseffektivt med hensyn til at nedbringe drivhusgasudledningen. Investeringer i 
denne sektor vil skabe lokale, grønne job. Store renoveringsprogrammer er mere 
omkostningseffektive end isolerede foranstaltninger.

Ændringsforslag 54
Tamás Deutsch

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) støtte energieffektivitet og brug af 
energi fra vedvarende energikilder i 
offentlige infrastrukturer

iii) støtte energieffektivitet og brug af 
energi fra vedvarende energikilder i 
offentlige infrastrukturer og i 
boligsektoren

Or. en

Ændringsforslag 55
Oldřich Vlasák

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iv) udvikle intelligente iv) udvikle intelligente 
lavspændingsdistributionssystemer, 
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lavspændingsdistributionssystemer herunder intelligente net og intelligente 
bygninger

Or. en

Ændringsforslag 56
Nikos Chrysogelos

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

v) fremme lavemissionsstrategier for 
byområder

v) fremme klimakompatible, 
energibesparende strategier for byområder

Or. en

Ændringsforslag 57
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

v) fremme lavemissionsstrategier for 
byområder

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. en

Ændringsforslag 58
Nuno Teixeira

Forslag til forordning
Artikel 3 – litra a – nr. v a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

va) fremme "grønne byer", herunder 
også investeringer foretaget af byområder 
i vedvarende energi og i udskiftning af 
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energimæssige infrastrukturer med mere 
effektive og bæredygtige systemer.

Or. pt

Begrundelse

Byområderne er i gang med at foretage store investeringer inden for ressourceeffektivitet, idet 
det er vigtigt, at støtte udskiftningen af energisystemer (f.eks. belysning, signalering) til nye, 
som er mere effektive og skåner miljøet. Det er vigtigt at fremme de Grønne Byer som en 
måde at bidrage til større livskvalitet hos befolkningerne.

Ændringsforslag 59
Monika Smolková, Vladimír Maňka

Forslag til forordning
Artikel 3 – litra a – nr. v a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Ændringsforslag 60
Jan Březina

Forslag til forordning
Artikel 3 – litra a – nr. v a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en
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Begrundelse

Jeg mener, at indsatsområdet for investeringer "udvikle miljøvenlige 
lavemissionstransportsystemer, herunder fremme bæredygtig mobilitet i byerne", som i dag 
findes under mål d, nr. ii, ville være bedre i overensstemmelse med det tematiske mål a, idet 
det støtter skiftet til lavemissionsøkonomi i alle sektorer.

Ændringsforslag 61
Nikos Chrysogelos

Forslag til forordning
Artikel 3 – litra b – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) fremme af tilpasning til 
klimaforandringer og risikoforebyggelse og 
-styring ved at:

b) fremme af en økosystembaseret 
tilpasning til klimaforandringer og 
risikoforebyggelse og -styring ved at:

Or. en

Begrundelse

Økosystembaseret tilpasning, risikoforebyggelse og forvaltning giver mange ekstra fordele 
(beskæftigelse, biodiversitet) og er ofte meget omkostningseffektivt. For at udnytte de 
begrænsede offentlige budgetter bedst muligt bør samhørighedspolitikken støtte 
foranstaltninger, som bidrager til at nå flere EU-mål.

Ændringsforslag 62
Nikos Chrysogelos

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) støtte målrettede investeringer i 
tilpasning til klimaforandringer

i) støtte målrettede investeringer i 
økosystembaseret tilpasning til 
klimaforandringer

Or. en



PE491.027v01-00 26/56 AM\903871DA.doc

DA

Ændringsforslag 63
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) fremme investeringer, som afhjælper 
specifikke risici, sikre 
katastrofemodstandsdygtighed og udvikle 
katastrofeforvaltningssystemer

ii) fremme investeringer, som afhjælper 
specifikke risici, sikre 
katastrofemodstandsdygtighed og udvikle 
katastrofeforvaltningssystemer, herunder 
oversvømmelsesforebyggende og 
vandopfangende foranstaltninger

Or. en

Ændringsforslag 64
Nikos Chrysogelos

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) fremme investeringer, som afhjælper 
specifikke risici, sikre 
katastrofemodstandsdygtighed og udvikle 
katastrofeforvaltningssystemer

ii) fremme investeringer, som afhjælper 
specifikke risici, sikre 
katastrofemodstandsdygtighed og udvikle 
katastrofeforvaltningssystemer, med 
særligt fokus på at forbedre 
økosystemernes rolle i denne forbindelse

Or. en

Ændringsforslag 65
Vasilica Viorica Dăncilă

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) fremme investeringer, som afhjælper 
specifikke risici, sikre 

ii) fremme investeringer, som afhjælper 
specifikke risici, sikre 
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katastrofemodstandsdygtighed og udvikle 
katastrofeforvaltningssystemer

katastrofemodstandsdygtighed og udvikle 
katastrofeforvaltningssystemer, herunder 
grænseoverskridende 
forvaltningssystemer, navnlig med 
tredjelande

Or. en

Begrundelse

I tilfælde af større forureningsuheld er det meget vigtigt at have et bedre samarbejde mellem 
lokale og regionale myndigheder, også i tredjelande, om fælles aktioner.

Ændringsforslag 66
Markus Pieper, Manfred Weber, Lambert van Nistelrooij, Joachim Zeller

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) fremme investeringer, som afhjælper 
specifikke risici, sikre 
katastrofemodstandsdygtighed og udvikle 
katastrofeforvaltningssystemer

ii) fremme investeringer, som afhjælper 
specifikke regionale risici, sikre regional 
katastrofemodstandsdygtighed og udvikle 
katastrofeforvaltningssystemer under 
iagttagelse af de nationale kompetencer

Or. de

Ændringsforslag 67
Nikos Chrysogelos

Forslag til forordning
Artikel 3 – litra c – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) beskyttelse af miljøet og fremme en 
bæredygtig udnyttelse af ressourcerne ved 
at:

c) beskyttelse af miljøet, biodiversiteten og 
økosystemerne og fremme en bæredygtig 
udnyttelse af ressourcerne og kulturelle 
ressourcer ved at:

Or. en
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Ændringsforslag 68
Erminia Mazzoni

Forslag til forordning
Artikel 3 – litra c – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) beskyttelse af miljøet og fremme en 
bæredygtig udnyttelse af ressourcerne ved 
at:

c) bevaring og beskyttelse af miljøet og 
fremme en bæredygtig udnyttelse af 
ressourcerne ved at:

Or. en

Ændringsforslag 69
Nikos Chrysogelos

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) tackle de vigtige behov for investeringer 
i affaldssektoren med sigte på at kunne 
opfylde kravene i EU's miljølovgivning

i) tackle de vigtige behov for investeringer 
i affaldssektoren med sigte på at kunne 
opfylde kravene i EU's miljølovgivning, 
idet aktiviteter højt i affaldshierarkiet 
prioriteres højt, f.eks. affaldsforebyggelse 
og øget genbrugs- og 
genanvendelseskapacitet

Or. en

Begrundelse

I overensstemmelse med køreplanen for ressourceeffektivitet og vandrammedirektivet bør 
støtten fortrinsvis gives til aktiviteter højt i affaldshierarkiet for at undgå yderligere 
udbredelse af affaldsforbrændingsanlæg og affaldsdeponering på lossepladser, som skaber 
massive sociale, økonomiske og miljømæssige omkostninger.

Ændringsforslag 70
Nikos Chrysogelos
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Forslag til forordning
Artikel 3 – litra c – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) tackle de vigtige behov for investeringer 
i vandsektoren med sigte på at kunne 
opfylde kravene i EU's miljølovgivning

ii) tackle de vigtige behov for investeringer 
i vandsektoren med sigte på at kunne 
opfylde kravene i EU's miljølovgivning og 
fremme rent vand til alle til en 
overkommelig pris, mindske vandspildet i 
ledningsnettet og fremme genbrug af gråt 
vand og opsamling af regnvand

Or. en

Ændringsforslag 71
Nikos Chrysogelos

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) beskytte og genetablere biodiversitet, 
bl.a. ved hjælp af grønne infrastrukturer

iii) beskytte og genetablere biodiversitet, 
bl.a. ved hjælp af grønne infrastrukturer og 
Natura 2000-lokaliteter

Or. en

Ændringsforslag 72
Nikos Chrysogelos

Forslag til forordning
Artikel 3 – litra c – nr. iv

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iv) forbedre bymiljøet, herunder genoprette 
forladte industrigrunde, og nedbringe 
luftforureningen

iv) forbedre bymiljøet, herunder genoprette 
forladte industrigrunde, skabe og udvide 
grønne områder og nedbringe 
luftforureningen

Or. en
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Ændringsforslag 73
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Forslag til forordning
Artikel 3 – litra c – nr. iv

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iv) forbedre bymiljøet, herunder genoprette 
forladte industrigrunde, og nedbringe 
luftforureningen

iv) forbedre bymiljøet, herunder genoprette 
forladte industrigrunde, og nedbringe luft- 
og støjforureningen

Or. pl

Ændringsforslag 74
Nikos Chrysogelos

Forslag til forordning
Artikel 3 – litra c – nr. iv a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iv a) udvikle og støtte tjenesteydelser på 
miljøområdet, fremme forbedring af 
miljøresultater og ressourceeffektivitet i 
SMV'er og den offentlige sektor

Or. en

Ændringsforslag 75
Erminia Mazzoni

Forslag til forordning
Artikel 3 – litra d – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

d) afskaffelse af flaskehalsproblemer i 
vigtige netinfrastrukturer ved at:

Or. en
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Ændringsforslag 76
Nikos Chrysogelos

Forslag til forordning
Artikel 3 – litra d – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

d) fremme af intermodal bæredygtig 
transport og mobilitet med fokus på at 
forbedre den eksisterende infrastruktur, 
afskaffelse af flaskehalsproblemer i vigtige 
netinfrastrukturer i jernbanetrafikken og 
etablering af manglende 
grænseoverskridende forbindelser ved at:

Or. en

Begrundelse

En overgang til mere bæredygtig mobilitet er afgørende for at nå Europa 2020-klimamålene, 
idet transport tegner sig for 24 % af alle CO2-emissioner i EU, og emissionerne fra transport 
i EU er steget med 34 % siden 1990.

Ændringsforslag 77
Nikos Chrysogelos

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

i) støtte integrationen af de nye 
medlemsstater i et multimodalt europæisk 
fælles transportområde gennem investering 
i det transeuropæiske transportnet med 
fokus på den eksisterende infrastrukturs 
effektivitet på kort sigt, idet man skal 
undgå at forlade sig på langsigtet 
realisering af meget store projekter

Or. en
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Ændringsforslag 78
Markus Pieper, Lambert van Nistelrooij, Joachim Zeller, Herbert Reul

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

i) støtte et multimodalt europæisk fælles 
transportområde gennem investering i det 
transeuropæiske transportnet med 
inddragelse af CEF, EFRU og det 
territoriale samarbejde

Or. de

Ændringsforslag 79
Erminia Mazzoni

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

i) støtte et multimodalt europæisk fælles 
transportområde gennem investering i både 
centrale og omfattende transeuropæiske 
transportnet

Or. en

Ændringsforslag 80
Markus Pieper, Lambert van Nistelrooij, Joachim Zeller, Herbert Reul

Forslag til forordning
Artikel 3 – litra d – nr. i a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i a) støtte til et multimodalt europæisk 
fælles transportområde gennem 
investering i adgangsveje med den bedst 
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mulige inddragelse af CEF, EFRU og det 
territoriale samarbejde

Or. de

Ændringsforslag 81
Jan Březina

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Begrundelse

Jeg mener, at indsatsområdet for investeringer "udvikle miljøvenlige 
lavemissionstransportsystemer, herunder fremme bæredygtig mobilitet i byerne", som i dag 
findes under mål d, nr. ii, ville være bedre i overensstemmelse med det tematiske mål a, idet 
det støtter skiftet til lavemissionsøkonomi i alle sektorer.

Ændringsforslag 82
Nikos Chrysogelos

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

ii) udvikle miljøvenlige transport- og 
mobilitetssystemer baseret på vedvarende 
energi, herunder bæredygtig mobilitet i 
byerne med fokus på at fremme 
intermodale mobilitetskæder, der 
kombinerer gang, cykling, delebiler, 
samkørsel og offentlig transport; disse 
foranstaltninger er betinget af vedtagelsen 
af en bæredygtig bymobilitetsplan og 
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oprettelse af en særskilt budgetpost for 
gang og cyklisme i de relevante offentlige 
budgetter

Or. en

Ændringsforslag 83
Markus Pieper, Joachim Zeller, Herbert Reul

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

ii) udvikle bæredygtige transportsystemer 
til alle transportformer med så lave CO2-
emissioner som muligt, herunder fremme 
bæredygtig mobilitet i byerne

Or. de

Ændringsforslag 84
Richard Seeber

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. de

Ændringsforslag 85
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. en

Ændringsforslag 86
Oldřich Vlasák

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) udvikle sammenhængende 
interoperable jernbanesystemer af høj 
kvalitet

iii) udvikle og genopførelse af 
sammenhængende interoperable offentlige 
transportsystemer af høj kvalitet

Or. en

Ændringsforslag 87
Nuno Teixeira

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) udvikle sammenhængende 
interoperable jernbanesystemer af høj 
kvalitet

iii) udvikle sammenhængende 
interoperable jernbanesystemer af høj 
kvalitet og mere konkurrencedygtige og 
bæredygtige havneinfrastrukturer til 
handel og passagerer

Or. pt

Begrundelse

Hvis Samhørighedsfonden sigter mod at støtte transportinfrastrukturer, og der findes en 
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direkte reference til jernbanesystemer, er det også nødvendigt at fremme mere effektive og 
bæredygtige havneinfrastrukturer for således at øge deres konkurrenceevne på globalt plan. 
Støtten til havnene er af afgørende vigtighed for at kunne fremme et multimodalt system, som 
er mere effektivt og fuldstændig sammenhængende.

Ændringsforslag 88
Nikos Chrysogelos

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) udvikle sammenhængende 
interoperable jernbanesystemer af høj 
kvalitet

iii) udvikle sammenhængende 
interoperable jernbanesystemer af høj 
kvalitet, især med anvendelse af ERTMS 
og reduktion af støj fra 
jernbanegodstrafik ved kilden

Or. en

Ændringsforslag 89
Jan Olbrycht

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) udvikle sammenhængende 
interoperable jernbanesystemer af høj 
kvalitet

iii) udvikle og rehabilitere 
sammenhængende interoperable 
jernbanesystemer af høj kvalitet

Or. en

Ændringsforslag 90
Tomasz Piotr Poręba

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) udvikle sammenhængende 
interoperable jernbanesystemer af høj 
kvalitet

iii) udvikle og rehabilitere 
sammenhængende interoperable 
jernbanesystemer af høj kvalitet

Or. en

Ændringsforslag 91
Nikos Chrysogelos

Forslag til forordning
Artikel 3 – litra d – nr. iii a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii a) fremme bæredygtig transport ad 
vandveje

Or. en

Begrundelse

Bæredygtig transport ad søvejen og på indre vandveje har et betydeligt potentiale for 
energibesparelser og bør medtages i Samhørighedsfondens anvendelsesområde.

Ændringsforslag 92
Jan Březina

Forslag til forordning
Artikel 3 – litra e – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) styrke den institutionelle kapacitet og en 
effektiv offentlig forvaltning ved at styrke 
den institutionelle kapacitet og 
effektiviteten af offentlige forvaltninger 
og offentlige ydelser i forbindelse med 
Samhørighedsfondens gennemførelse.

e) styrke den institutionelle kapacitet og en 
effektiv offentlig forvaltning ved at styrke 
den institutionelle kapacitet og 
effektiviteten af offentlig forvaltning og 
offentlige ydelser.
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Or. en

Begrundelse

Artikel 3, litra e, bør bringes i overensstemmelse med det tematiske mål nr. 11 i artikel 9 i 
FSR.

Ændringsforslag 93
Nikos Chrysogelos

Forslag til forordning
Artikel 3 – litra e – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) styrke den institutionelle kapacitet og en 
effektiv offentlig forvaltning ved at styrke 
den institutionelle kapacitet og 
effektiviteten af offentlige forvaltninger og 
offentlige ydelser i forbindelse med 
Samhørighedsfondens gennemførelse.

e) styrke den institutionelle kapacitet og en 
effektiv og deltagende offentlig forvaltning 
ved at styrke den institutionelle kapacitet 
og effektiviteten af offentlige forvaltninger 
og offentlige ydelser, og fremme 
kapacitetsopbygning for arbejdsmarkedets 
parter, ngo'er, regionale og lokale 
myndigheder og andre aktører, navnlig de 
i artikel 5 i forordning (EU) nr. […]/2012 
(FSR) omhandlede partnere, i forbindelse 
med Samhørighedsfondens gennemførelse.

Or. en

Ændringsforslag 94
Victor Boştinaru

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Der anvendes fælles indikatorer som 
anført i bilaget til denne forordning, hvor 
det er relevant, og i overensstemmelse 
med artikel 24, stk. 3, i forordning (EU) nr. 
[…]/2012 [den generelle forordning]. For 
fælles indikatorer sættes udgangspunkterne 
til nul, og der fastsættes kumulative mål for 

1. Kommissionen vedtager en liste over 
fælles indikatorer som anført artikel 24, 
stk. 3, i forordning (EU) nr. […]/2012 [den 
generelle forordning] ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages i 
henhold til den i artikel 5a, stk. 2, 
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2022. omhandlede undersøgelsesprocedure. For 
fælles indikatorer sættes udgangspunkterne 
til nul, og der fastsættes kumulative mål for 
2022.

Or. en

Begrundelse

Jf. begrundelsen til betragtning 7.

Ændringsforslag 95
Lambert van Nistelrooij, Joachim Zeller

Forslag til forordning
Artikel 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 4a
Betingelser for adgang til støtte fra 

fonden
1. Kommissionen kan anmode en 
medlemsstat om at revidere og foreslå 
ændringer af sin partnerskabsaftale og de 
relevante operationelle programmer, hvis 
det er nødvendigt

a) for at understøtte gennemførelsen af en 
henstilling fra Rådet, der er rettet til den 
pågældende medlemsstat, og som er 
vedtaget i overensstemmelse med 
traktatens artikel 121, stk. 2, eller for at 
understøtte gennemførelsen af 
foranstaltninger, der er rettet til den 
pågældende medlemsstat, og som er 
vedtaget i overensstemmelse med 
traktatens artikel 136, stk. 1
b) for at understøtte gennemførelsen af en 
henstilling fra Rådet, der er rettet til den 
pågældende medlemsstat, og som er 
vedtaget i overensstemmelse med 
traktatens artikel 126, stk. 7, eller
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c) for at maksimere de nationale 
tildelinger under Samhørighedsfondens 
virkninger for vækst, jf. stk. 4, hvis en 
medlemsstat opfylder en af følgende 
betingelser:
i) den får stillet finansiel støtte fra 
Unionen til rådighed i overensstemmelse 
med Rådets forordning (EU) nr. 407/2010
ii) den får stillet mellemfristet finansiel 
støtte til rådighed i overensstemmelse med 
Rådets forordning (EF) nr. 332/2002
iii) den får stillet finansiel støtte til 
rådighed i form af et ESM-lån i 
overensstemmelse med traktaten om 
oprettelse af den europæiske 
stabiliseringsmekanisme.
2. Medlemsstaten forelægger efter højst 
en måned et forslag til ændring af 
partnerskabsaftalen og de relevante 
operationelle programmer. Kommissionen 
fremsætter om nødvendigt bemærkninger 
højst en måned efter forelæggelsen af 
ændringerne, og medlemsstaten 
genfremlægger i så fald et forslag efter 
højst en måned.
3. Hvis Kommissionen ikke har fremsat 
bemærkninger, eller hvis der er taget 
hensyn til dens bemærkninger på 
tilfredsstillende vis, vedtager 
Kommissionen hurtigst muligt en 
afgørelse om godkendelse af ændringerne 
af partnerskabsaftalen og de relevante 
programmer.
4. Uanset stk. 1 kan Kommissionen, hvis 
en medlemsstat får stillet finansiel støtte 
til rådighed i henhold til stk. 1, litra c), og 
støtten er knyttet til et tilpasningsprogram, 
uden forslag fra medlemsstaten ændre 
partnerskabsaftalen og programmerne 
med henblik på at maksimere de 
disponible FSR-fondes virkninger for 
vækst og konkurrenceevne. For at sikre 
en effektiv gennemførelse af 
partnerskabsaftalen og de relevante 
programmer inddrages Kommissionen i 
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forvaltningen heraf, således som det er 
angivet i tilpasningsprogrammet eller det 
aftalememorandum, der er undertegnet 
med den pågældende medlemsstat.
5. Hvis medlemsstaten ikke imødekommer 
Kommissionens anmodning, jf. stk. 1, 
eller ikke efter højst en måned på 
tilfredsstillende vis besvarer 
Kommissionens bemærkninger, jf. stk. 2, 
kan Kommissionen senest tre måneder 
efter fremsættelsen af sine bemærkninger 
vedtage en afgørelse i form af en 
gennemførelsesretsakt, som suspenderer 
en del af eller alle betalingerne til de 
pågældende programmer.
6. Kommissionen suspenderer ved hjælp 
af gennemførelsesretsakter en del af eller 
alle betalingerne og forpligtelserne til de 
pågældende programmer, hvis:
a) Rådet beslutter, at medlemsstaten ikke 
efterkommer de særlige foranstaltninger, 
Rådet har vedtaget i henhold til traktatens 
artikel 136, stk. 1
b) Rådet i henhold til traktatens artikel 
126, stk. 8 eller 11, beslutter, at den 
pågældende medlemsstat ikke har truffet 
effektive foranstaltninger for at rette op 
på sit uforholdsmæssigt store underskud
c) Kommissionen konkluderer, at 
medlemsstaten ikke har truffet 
foranstaltninger til at gennemføre det 
tilpasningsprogram, der er omhandlet i 
forordning (EU) nr. 407/2010 eller (EF) 
nr. 332/2002, og som konsekvens heraf 
beslutter ikke at tillade udbetaling af den 
finansielle støtte, der er ydet til den 
pågældende medlemsstat, eller
e) bestyrelsen for den europæiske 
stabiliseringsmekanisme konkluderer, at 
betingelsen knyttet til en finansiel støtte til 
rådighed i form af et ESM-lån til den 
pågældende medlemsstat ikke er opfyldt, 
og som en konsekvens heraf beslutter ikke 
at udbetale den stabilitetsstøtte, der er ydet 
til den.
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7. Når Kommissionen beslutter at 
suspendere alle eller en del af 
betalingerne eller forpligtelserne, jf. 
henholdsvis stk. 5 og 6, sikrer den, at 
suspensionen er i overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet og effektiv, 
under hensyntagen til den pågældende 
medlemsstats økonomiske og sociale 
forhold og under overholdelse af 
princippet om ligebehandling af 
medlemsstaterne, især hvad angår 
suspensionens virkninger for den 
pågældende medlemsstats økonomi.
8. Kommissionen ophæver straks 
suspensionen af betalinger og 
forpligtelser, hvis medlemsstaten har 
foreslået ændringer af 
partnerskabsaftalen og de relevante 
operationelle programmer ifølge 
Kommissionens anmodning, og 
Kommissionen har godkendt 
ændringerne, og, hvis det er relevant:
a) Rådet har besluttet, at medlemsstaten 
efterkommer de særlige foranstaltninger, 
Rådet har vedtaget i henhold til traktatens 
artikel 136, stk. 1
b) proceduren vedrørende 
uforholdsmæssigt store underskud er 
suspenderet, jf. artikel 9 i forordning (EF) 
nr. 1467/97, eller Rådet i henhold til 
traktatens artikel 126, stk. 12, har 
besluttet at ophæve afgørelsen om, at der 
foreligger et uforholdsmæssigt stort 
overskud
c) Kommissionen har konkluderet, at 
medlemsstaten har truffet 
foranstaltninger til at gennemføre det 
tilpasningsprogram, der er omhandlet i 
forordning (EU) nr. 407/2010 eller (EF) 
nr. 332/2002, og som konsekvens heraf 
har tilladt udbetaling af den finansielle 
støtte, der er ydet til den pågældende 
medlemsstat, eller
e) bestyrelsen for den europæiske 
stabiliseringsmekanisme har konkluderet, 
at betingelsen knyttet til en finansiel støtte 
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til rådighed i form af et ESM-lån til den 
pågældende medlemsstat er opfyldt, og 
som en konsekvens heraf besluttet at 
udbetale den stabilitetsstøtte, der er ydet til 
den.
Samtidig beslutter Rådet efter forslag fra 
Kommissionen at genopføre de 
suspenderede forpligtelser på budgettet, jf. 
artikel 8 i Rådets forordning (EU) nr. 
[...]/2012 om fastlæggelse af den flerårige 
finansielle ramme for årene 2014-2020.

Or. en

Ændringsforslag 96
Victor Boştinaru

Forslag til forordning
Artikel 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 5a
Udvalgsprocedure

1. Kommissionen bistås af 
Koordinationsudvalget for Fondene. Dette 
udvalg er et udvalg i betydningen i 
forordning (EU) nr. 182/2011.
2. Når der henvises til dette stykke, 
anvendes artikel 5 i forordning (EU) nr. 
182/2011.

Or. en

Begrundelse

Jf. begrundelsen til betragtning 7.

Ændringsforslag 97
Victor Boştinaru

Forslag til forordning
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Bilag

Kommissionens forslag Ændringsforslag

udgår

Or. en

Begrundelse

Fælles indikatorer bør på grund af deres tekniske natur, og fordi de skal være homogene på 
tværs af de forskellige relevante fondsspecifikke regler, vedtages af Kommissionen ved hjælp 
af gennemførelsesretsakter.

Ændringsforslag 98
Nikos Chrysogelos

Forslag til forordning
Bilag – overskrift 1 – underoverskrift 1 – kolonne 1 a (ny)

Kommissionens forslag

ENHED BETEGNELSE

Ændringsforslag

ENHED BETEGNELSE

personer Ekstra indbyggere, som 
betjenes af offentlige 

ordninger for 
affaldssortering ved kilden 

og genanvendelse

Or. en

Ændringsforslag 99
Nikos Chrysogelos

Forslag til forordning
Bilag – overskrift 1 – underoverskrift 1 – kolonne 1 b (ny)
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Kommissionens forslag

ENHED BETEGNELSE

Ændringsforslag

ENHED BETEGNELSE

kg pr. 
indbygger

Husholdningsaffald pr. 
person

Or. en

Ændringsforslag 100
Nikos Chrysogelos

Forslag til forordning
Bilag – overskrift 1 – underoverskrift 2 – kolonne 1 a (ny)

Kommissionens forslag

ENHED BETEGNELSE

Ændringsforslag

ENHED BETEGNELSE

m3 Ekstra genbrugt gråt vand 
og opsamlet regnvand

Or. en

Ændringsforslag 101
Nikos Chrysogelos

Forslag til forordning
Bilag – overskrift 1 – underoverskrift 2 a (ny)

Kommissionens forslag

ENHED BETEGNELSE
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Ændringsforslag

ENHED BETEGNELSE

Miljøtjenesteydelser Antal Antal SMV'er og offentlige 
myndigheder, der drager 
fordel af tjenesteydelser i 

forbindelse med 
miljøresultater

Or. en

Ændringsforslag 102
Nikos Chrysogelos

Forslag til forordning
Bilag – overskrift 1 – underoverskrift 4 – kolonne 2 a (ny)

Kommissionens forslag

ENHED BETEGNELSE

Ændringsforslag

ENHED BETEGNELSE

hektar Overfladeareal med 
forhøjet kapacitet til 

forebyggelse og afbødning 
af oversvømmelser og 
ekstreme vejrforhold

Or. en

Ændringsforslag 103
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Forslag til forordning
Bilag – overskrift 1 – underoverskrift 4 – kolonne 2 a (ny)

Kommissionens forslag

ENHED BETEGNELSE
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Ændringsforslag

ENHED BETEGNELSE

hektar Overfladeareal med 
forhøjet kapacitet til 

forebyggelse og afbødning 
af oversvømmelser og 
ekstreme vejrforhold

Or. en

Begrundelse

Metoden for sådanne målinger er alment kendt og tilgængelig på relevante videnskabelige og 
vandforvaltningsmæssige institutioner.

Ændringsforslag 104
Nikos Chrysogelos

Forslag til forordning
Bilag – overskrift 1 – underoverskrift 4 – kolonne 2 b (ny)

Kommissionens forslag

ENHED BETEGNELSE

Ændringsforslag

ENHED BETEGNELSE

hektar Overfladeareal med 
forhøjet 

forebyggelseskapacitet og 
modstandsdygtighed i 

forbindelse med 
skovbrande

Or. en

Ændringsforslag 105
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Forslag til forordning
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Bilag – overskrift 1 – underoverskrift 4 – kolonne 2 b (ny)

Kommissionens forslag

ENHED BETEGNELSE

Ændringsforslag

ENHED BETEGNELSE

hektar Overfladeareal med 
forhøjet 

forebyggelseskapacitet og 
modstandsdygtighed i 

forbindelse med 
skovbrande

Or. en

Begrundelse

Der findes økosystemer, som er truet af ødelæggelse eller alvorlig forringelse. Forebyggelse 
og styrkelse af landskabets modstandsdygtighed over for brande vil beskytte byområder og 
samtidig beskytte økosystemer.

Ændringsforslag 106
Nikos Chrysogelos

Forslag til forordning
Bilag – overskrift 1 – underoverskrift 7

Kommissionens forslag

ENHED BETEGNELSE

Natur og 
biodiversitet

hektar Overfladeareal af 
levesteder med en bedre 

bevaringsstatus

Ændringsforslag

ENHED BETEGNELSE

Natur og 
biodiversitet

hektar Overfladeareal af marine 
og terrestriske levesteder 

med en bedre 
bevaringsstatus
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Or. en

Ændringsforslag 107
Nikos Chrysogelos

Forslag til forordning
Bilag – overskrift 1 – underoverskrift 7 – kolonne 1 a (ny)

Kommissionens forslag

ENHED BETEGNELSE

Ændringsforslag

ENHED BETEGNELSE

hektar Ny grøn infrastruktur

Or. en

Ændringsforslag 108
Nikos Chrysogelos

Forslag til forordning
Bilag – overskrift 1 – underoverskrift 7 – kolonne 1 b (ny)

Kommissionens forslag

ENHED BETEGNELSE

Ændringsforslag

ENHED BETEGNELSE

m2 Nye grønne områder i 
byområder

Or. en

Ændringsforslag 109
Nikos Chrysogelos
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Forslag til forordning
Bilag – overskrift 2 – underoverskrift 1 – kolonne 1 a (ny)

Kommissionens forslag

ENHED BETEGNELSE

Ændringsforslag

ENHED BETEGNELSE

procent Ændring i andelen af 
vedvarende energikilder i 

det endelige energiforbrug 
som følge af 

samfinansierede 
foranstaltninger

Or. en

Ændringsforslag 110
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Forslag til forordning
Bilag – overskrift 2 – underoverskrift 1 – kolonne 1 a (ny)

Kommissionens forslag

ENHED BETEGNELSE

Ændringsforslag

ENHED BETEGNELSE

% Andel af vedvarende 
energikilder i det endelige 

energiforbrug

Or. en

Ændringsforslag 111
Nikos Chrysogelos

Forslag til forordning
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Bilag – overskrift 2 – underoverskrift 1 – kolonne 1 b (ny)

Kommissionens forslag

ENHED BETEGNELSE

Ændringsforslag

ENHED BETEGNELSE

tons 
olieækvi-
valenter

Ændring i 
bruttoenergiforbrug pr. 

sektor

Or. en

Ændringsforslag 112
Nikos Chrysogelos

Forslag til forordning
Bilag – overskrift 3 – underoverskrift 1 – kolonne 2 a (ny)

Kommissionens forslag

ENHED BETEGNELSE

Ændringsforslag

ENHED BETEGNELSE

antal Nybyggede, genopbyggede 
eller opgraderede 

grænseoverskridende 
jernbaneforbindelser

Or. en

Ændringsforslag 113
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Forslag til forordning
Bilag – overskrift 3 – underoverskrift 1 – kolonne 2 a (ny)
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Kommissionens forslag

ENHED BETEGNELSE

Ændringsforslag

ENHED BETEGNELSE

tons CO2-
ækvivalenter

Bidrag fra nybyggede, 
genopbyggede eller 

opgraderede 
jernbaneforbindelser til 

reduktion af udledningen 
af drivhusgas

Or. en

Begrundelse

Vi foreslår at tilføje denne indikator, fordi en vurdering af et infrastrukturprojekts bidrag til 
at mindske udledningen af drivhusgasser er en obligatorisk del af vurderingen af virkningerne 
på miljøet (VVM). Disse data burde derfor i forvejen være tilgængelige for hvert enkelt 
projekt.

Ændringsforslag 114
Nikos Chrysogelos

Forslag til forordning
Bilag – overskrift 3 – underoverskrift 2 – kolonne 2

Kommissionens forslag

ENHED BETEGNELSE

km Samlet længde af 
nybyggede veje

Ændringsforslag

ENHED BETEGNELSE

udgår udgår

Or. en
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Ændringsforslag 115
Nikos Chrysogelos

Forslag til forordning
Bilag – overskrift 3 – underoverskrift 2 – kolonne 2 a (ny)

Kommissionens forslag

ENHED BETEGNELSE

Ændringsforslag

ENHED BETEGNELSE

antal Nybyggede, genopbyggede 
eller opgraderede 

grænseoverskridende 
afsnit

Or. en

Ændringsforslag 116
Nikos Chrysogelos

Forslag til forordning
Bilag – overskrift 3 – underoverskrift 3 – kolonne 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bytransport Bytransport og mobilitet

Or. en

Ændringsforslag 117
Nikos Chrysogelos

Forslag til forordning
Bilag – overskrift 3 – underoverskrift 3 – kolonne 1 a (ny)

Kommissionens forslag

ENHED BETEGNELSE
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Ændringsforslag

ENHED BETEGNELSE

procent Ændring i trafikmidlernes 
andel af offentlig transport 

og ikkemotoriseret 
mobilitet såsom gang og 

cykling

Or. en

Ændringsforslag 118
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Forslag til forordning
Bilag – overskrift 3 – underoverskrift 3 a (ny)

Kommissionens forslag

ENHED BETEGNELSE

Ændringsforslag

ENHED BETEGNELSE

Offentlig transport passagerrejse
r

Forøgelse af passagerture, 
hvor der benyttes støttede 

offentlige 
transporttjenester

Or. en

Begrundelse

Støtte til passagertrafik skal ikke være begrænset til byområder, men skal også dække 
landdistrikter, hvor offentlig transport ofte er den eneste økonomisk tilgængelige mulighed for 
ældre eller socialt dårligt stillede mennesker.

Ændringsforslag 119
Nikos Chrysogelos
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Forslag til forordning
Bilag – overskrift 3 – underoverskrift 4 – kolonne 1 a (ny)

Kommissionens forslag

ENHED BETEGNELSE

Ændringsforslag

ENHED BETEGNELSE

tons CO2-
ækvivalenter

Bidrag fra gods 
transporteret ad 

forbedrede indre vandveje 
til at mindske udledningen 

af drivhusgasser

Or. en

Ændringsforslag 120
Nikos Chrysogelos

Forslag til forordning
Bilag – overskrift 3 – underoverskrift 4 a (ny)

Kommissionens forslag

ENHED BETEGNELSE

Ændringsforslag

ENHED BETEGNELSE

Klimapåvirkning mio. tons 
CO2-

ækvivalenter

Ændring af 
drivhusgasemissioner som 
følge af samfinansierede 

foranstaltning(er) i 
transportsektoren

Or. en

Ændringsforslag 121
Nikos Chrysogelos
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Forslag til forordning
Bilag – overskrift 3 – underoverskrift 4 b (ny)

Kommissionens forslag

ENHED BETEGNELSE

Ændringsforslag

ENHED BETEGNELSE

Vandvejstransport tons CO2-
ækvivalenter

Bidrag fra bæredygtige 
former for 

vandvejstransport til at 
mindske udledningen af 

drivhusgasser

Or. en


