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Marian-Jean Marinescu 

Inrättande av Fonden för ett sammanlänkat Europa  

(COM(2018)0438 – C8-0255/2018 – 2018/0228(COD)) 

 

Förslag till förordning 

Skäl 14 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(14) I linje med det gemensamma 

meddelandet om förbättrad militär 

mobilitet i Europeiska unionen från 

november 201724 understryks i den 

handlingsplan för militär rörlighet som 

antogs den 28 mars 2018 av 

kommissionen och unionens höga 

representant för utrikes frågor och 

säkerhetspolitik25 att politiken för 

transportinfrastruktur erbjuder goda 

möjligheter att öka synergierna mellan 

försvarsbehoven och TEN-T. I 

handlingsplanen anges att rådet ska 

uppmanas att senast i mitten av 2018 

överväga och validera de militära kraven 

avseende transportinfrastrukturen, och att 

kommissionen senast 2019 ska fastställa 

vilka delar av det transeuropeiska 

transportnätet som är lämpliga för 

militära transporter, inklusive nödvändiga 

uppgraderingar av befintlig infrastruktur. 

Unionsfinansiering för att genomföra 

projekt för dubbla användningsområden 

bör inrättas genom programmet, på 

grundval av specifika arbetsprogram som 

anger de tillämpliga kraven enligt vad 

som definieras i handlingsplanen. 

utgår 

_________________  

24 JOIN(2017) 41.  

25 JOIN(2018) 5.  
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Inrättande av Fonden för ett sammanlänkat Europa  
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Förslag till förordning 

Artikel 3 – punkt 2 – led a – led ii 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

ii) Att anpassa TEN-T-näten till 

behov avseende militär mobilitet. 

utgår 

Or. en 
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Inrättande av Fonden för ett sammanlänkat Europa  
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Förslag till förordning 

Artikel 4 – punkt 8 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

8. När det gäller de belopp som förs 

över från Sammanhållningsfonden ska 30 

% av dessa belopp göras omedelbart 

tillgängliga för alla medlemsstater som är 

berättigade till stöd från 

Sammanhållningsfonden för att finansiera 

transportinfrastrukturprojekt i enlighet med 

denna förordning, med prioritering av 

gränsöverskridande länkar och felande 

länkar. Fram till den 31 december 2023 ska 

urvalet av de projekt som är berättigande 

till finansiering respektera de nationella 

anslagen inom ramen för 

Sammanhållningsfonden när det gäller 70 

% av de medel som förs över. Från och 

med den 1 januari 2024 ska medel som förs 

över till programmet och som inte har 

anslagits för ett 

transportinfrastrukturprojekt göras 

tillgängliga för alla medlemsstater som är 

berättigade till stöd från 

Sammanhållningsfonden för att finansiera 

transportinfrastrukturprojekt i enlighet med 

denna förordning. 

8. När det gäller de belopp som förs 

över från Sammanhållningsfonden ska 40 

% av dessa belopp göras omedelbart 

tillgängliga för alla medlemsstater som är 

berättigade till stöd från 

Sammanhållningsfonden för att finansiera 

transportinfrastrukturprojekt i enlighet med 

denna förordning, med prioritering av 

gränsöverskridande länkar och felande 

länkar. Fram till den 31 december 2023 ska 

urvalet av de projekt som är berättigande 

till finansiering respektera de nationella 

anslagen inom ramen för 

Sammanhållningsfonden när det gäller 60 

% av de medel som förs över. Från och 

med den 1 januari 2024 ska medel som förs 

över till programmet och som inte har 

anslagits för ett 

transportinfrastrukturprojekt göras 

tillgängliga för alla medlemsstater som är 

berättigade till stöd från 

Sammanhållningsfonden för att finansiera 

transportinfrastrukturprojekt i enlighet med 

denna förordning. 

Or. en 
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Förslag till förordning 

Artikel 9 – punkt 2 – led c 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(c) Åtgärder, eller specifika 

verksamheter inom en åtgärd, inom 

ramen för det särskilda mål som avses i 

artikel 3.2 a ii, till stöd för att anpassa 

transportinfrastruktur i TEN-T-nätet till 

krav på militär mobilitet i syfte att 

möjliggöra dubbla användningsområden 

(civilt och militärt) för infrastrukturen. 

utgår 

Or. en 
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Betänkande A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Inrättande av Fonden för ett sammanlänkat Europa  

(COM(2018)0438 – C8-0255/2018 – 2018/0228(COD)) 

 

Förslag till förordning 

Bilagan – del 2 – stycke 1 – strecksats 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

– 60 % till de åtgärder som 

förtecknas i artikel 9.2 a, ”Åtgärder som 

rör effektiva och sammanlänkade nät”. 

– 80 % till de åtgärder som 

förtecknas i artikel 9.2 a, ”Åtgärder som 

rör effektiva och sammanlänkade nät”. 

Or. en 



 

AM\1171553SV.docx  PE631.579v01-00 

SV Förenade i mångfalden SV 

6.12.2018 A8-0409/8 

Ändringsförslag  8 

Rolandas Paksas 

för EFDD-gruppen 
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Inrättande av Fonden för ett sammanlänkat Europa  

(COM(2018)0438 – C8-0255/2018 – 2018/0228(COD)) 

 

Förslag till förordning 

Bilagan – del 2 – stycke 1 – strecksats 2 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

– 40 % till de åtgärder som 

förtecknas i artikel 9.2 b, ”Åtgärder som 

rör smart, hållbar, inkluderande, säker och 

trygg mobilitet”. 

– 20 % till de åtgärder som 

förtecknas i artikel 9.2 b, ”Åtgärder som 

rör smart, hållbar, inkluderande, säker och 

trygg mobilitet”. 

Or. en 

 


