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Forslag til forordning 

Betragtning 14 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(14) Efter en fælles meddelelse af 

november 201724  om fremme af militær 

mobilitet i Den Europæiske Union blev 

det i handlingsplanen for militær 

mobilitet, som blev vedtaget den 28. marts 

2018 af Kommissionen og Unionens 

højtstående repræsentant for 

udenrigsanliggender og 

sikkerhedspolitik25, understreget, at 

transportinfrastrukturpolitikken rummer 

en klar mulighed for at øge 

synergivirkningerne mellem 

forsvarsbehov og TEN-T. Ifølge 

handlingsplanen vil Rådet senest medio 

2018 blive opfordret til at drøfte og 

validere de militære krav med hensyn til 

transportinfrastruktur, og Kommissionen 

vil inden udgangen af 2019 udpege de 

dele af det transeuropæiske transportnet, 

som egner sig til militær transport, 

herunder behovet for opgradering af den 

eksisterende infrastruktur. EU-

finansiering til gennemførelse af 

projekter med dobbelt anvendelse bør 

gennemføres ved hjælp af programmet på 

grundlag af specifikke 

arbejdsprogrammer med angivelse af de 

gældende krav som defineret i forbindelse 

med handlingsplanen. 

udgår 

_________________  

24 JOIN(2017) 41.  
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Forslag til forordning 

Artikel 3 – stk. 2 – litra a – nr. ii 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

ii) at tilpasse TEN-T-nettene til 

militære mobilitetsbehov 

udgår 

Or. en 
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Artikel 4 – stk. 8 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

8. For så vidt angår de beløb, der 

overføres fra Samhørighedsfonden, stilles 

30 % af disse beløb straks til rådighed for 

alle de medlemsstater, der er berettigede til 

støtte fra Samhørighedsfonden, til 

finansiering af 

transportinfrastrukturprojekter i 

overensstemmelse med nærværende 

forordning, idet grænseoverskridende 

forbindelser og manglende forbindelser 

prioriteres. Indtil den 31. december 2023 

skal udvælgelsen af støtteberettigede 

projekter overholde de nationale tildelinger 

under Samhørighedsfonden med hensyn til 

70 % af de overførte midler. Fra og med 

den 1. januar 2024 skal midler, der 

overføres til programmet, og som ikke er 

afsat til et transportinfrastrukturprojekt, 

stilles til rådighed for alle medlemsstater, 

der er berettiget til støtte fra 

Samhørighedsfonden, til finansiering af 

transportinfrastrukturprojekter i 

overensstemmelse med nærværende 

forordning. 

8. For så vidt angår de beløb, der 

overføres fra Samhørighedsfonden, stilles 

40 % af disse beløb straks til rådighed for 

alle de medlemsstater, der er berettigede til 

støtte fra Samhørighedsfonden, til 

finansiering af 

transportinfrastrukturprojekter i 

overensstemmelse med nærværende 

forordning, idet grænseoverskridende 

forbindelser og manglende forbindelser 

prioriteres. Indtil den 31. december 2023 

skal udvælgelsen af støtteberettigede 

projekter overholde de nationale tildelinger 

under Samhørighedsfonden med hensyn til 

60% af de overførte midler. Fra og med 

den 1. januar 2024 skal midler, der 

overføres til programmet, og som ikke er 

afsat til et transportinfrastrukturprojekt, 

stilles til rådighed for alle medlemsstater, 

der er berettiget til støtte fra 

Samhørighedsfonden, til finansiering af 

transportinfrastrukturprojekter i 

overensstemmelse med nærværende 

forordning. 

Or. en 
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Forslag til forordning 

Artikel 9 – stk. 2 – litra c 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

c) I henhold til den specifikke 

målsætning, der er omhandlet i artikel 3, 

stk. 2, litra b), nr. ii): aktioner eller 

specifikke aktiviteter inden for en aktion 

til støtte for transportinfrastrukturen på 

TEN-T-nettet med henblik på at tilpasse 

det til militære mobilitetsbehov og gøre 

det muligt at anvende infrastrukturen 

både civilt og militært. 

udgår 

Or. en 
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Forslag til forordning 

Bilag I – del II – punkt 1 – led 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

– 60 % til de aktioner, der er anført i 

artikel 9, stik. 2, litra a):  "Aktioner 

vedrørende effektive og sammenkoblede 

net" 

– 80 % til de aktioner, der er anført i 

artikel 9, stk. 2, litra a): "Aktioner 

vedrørende effektive og sammenkoblede 

net" 

Or. en 
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Forslag til forordning 

Bilag I – del II – punkt 1 – led 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

– 40 % til de aktioner, der er anført i 

artikel 9, stik. 2, litra b):  "Aktioner 

vedrørende intelligent, bæredygtig, 

inklusiv og sikker mobilitet".  

– 20 % til de aktioner, der er anført i 

artikel 9, stk. 2, litra b): "Aktioner 

vedrørende intelligent, bæredygtig, 

inklusiv og sikker mobilitet" 

Or. en 

 


