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6.12.2018 A8-0409/11 

Ændringsforslag  11 

Angelo Ciocca 

for ENF-Gruppen 

 

Betænkning A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Oprettelse af Connecting Europe-faciliteten  

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

 

Forslag til forordning 

Betragtning 3 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(3) Programmet bør tage sigte på at 

støtte indsatsen mod klimaændringer, 

miljømæssigt og socialt bæredygtige 

projekter og, hvor det er relevant, aktioner 

til afbødning af og tilpasning til 

klimaændringer. Navnlig programmets 

bidrag til at nå målene og målsætningerne 

i Parisaftalen samt de foreslåede 2030-

klima- og energimål og de langsigtede 

dekarboniseringsmålsætninger bør styrkes. 

(3) Programmet bør tage sigte på at 

støtte indsatsen mod klimaændringer, 

miljømæssigt og socialt bæredygtige 

projekter og, hvor det er relevant, aktioner 

til afbødning af og tilpasning til 

klimaændringer. Navnlig programmets 

bidrag til at nå målene og de langsigtede 

dekarboniseringsmålsætninger bør styrkes. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/12 

Ændringsforslag  12 

Angelo Ciocca 

for ENF-Gruppen 

 

Betænkning A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Oprettelse af Connecting Europe-faciliteten  

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

 

Forslag til forordning 

Betragtning 4 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(4) Med henblik på at afspejle 

betydningen af at bekæmpe 

klimaændringer i overensstemmelse med 

Unionens forpligtelser til at gennemføre 

Parisaftalen og dens forpligtelser til at nå 

De Forenede Nationers mål for 

bæredygtig udvikling bør denne forordning 

derfor mainstreame klimaindsatsen og at 

føre til opnåelsen af det overordnede mål, 

nemlig at 25 % af udgifterne i EU-

budgettet skal gå til støtte til 

klimamålsætningerne18. Aktioner i medfør 

af dette program forventes at bidrage med 

60 % af programmets samlede 

finansieringsramme til 

klimamålsætninger, baseret blandt andet på 

følgende Riomarkører: i) 100 % til udgifter 

i forbindelse med jernbaneinfrastruktur, 

alternative brændstoffer, ren bytransport, 

eltransmission, oplagring af elektricitet, 

intelligente net, CO2-transport og 

vedvarende energi ii) 40 % til transport ad 

indre vandveje og multimodal transport og 

gasinfrastruktur — hvis der gives mulighed 

for øget anvendelse af vedvarende 

hydrogen eller biomethan. Relevante 

aktioner vil blive identificeret under 

forberedelsen og gennemførelsen af 

programmet og revurderet som led i de 

relevante evalueringer og gennemgange. 

For at undgå, at en sådan infrastruktur er 

sårbar over for klimaændringernes 

(4) Med henblik på at afspejle 

betydningen af at bekæmpe 

klimaændringer bør denne forordning 

derfor mainstreame klimaindsatsen og føre 

til opnåelsen af det overordnede mål, 

nemlig at 25 % af udgifterne i EU-

budgettet skal gå til støtte til 

klimamålsætningerne18. Aktioner i medfør 

af dette program forventes at bidrage til 

klimamålsætninger, baseret blandt andet på 

følgende Riomarkører: 100 % til udgifter i 

forbindelse med jernbaneinfrastruktur, 

alternative brændstoffer, ren bytransport, 

eltransmission, oplagring af elektricitet, 

intelligente net, CO2-transport og 

vedvarende energi og ii) 40 % til transport 

ad indre vandveje og multimodal transport 

og gasinfrastruktur – hvis der gives 

mulighed for øget anvendelse af 

vedvarende hydrogen eller biomethan. 

Relevante aktioner vil blive identificeret 

under forberedelsen og gennemførelsen af 

programmet og revurderet som led i de 

relevante evalueringer og gennemgange. 

For at undgå, at en sådan infrastruktur er 

sårbar over for klimaændringernes 

potentielle langsigtede virkninger, og for at 

sikre, at omkostningerne ved 

drivhusgasemissioner fra projektet indgår i 

projektets økonomiske evaluering, bør 

projekter, der støttes af programmet, være 

underlagt klimasikring i overensstemmelse 
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potentielle langsigtede virkninger, og for at 

sikre, at omkostningerne ved 

drivhusgasemissioner fra projektet indgår i 

projektets økonomiske evaluering, bør 

projekter, der støttes af programmet, være 

underlagt klimasikring i overensstemmelse 

med den vejledning, som bør udarbejdes af 

Kommissionen i overensstemmelse med 

den vejledning, der udarbejdes for andre 

EU-programmer, hvor det er relevant. 

med den vejledning, som bør udarbejdes af 

Kommissionen i overensstemmelse med 

den vejledning, der udarbejdes for andre 

EU-programmer, hvor det er relevant. 

_________________ _________________ 

18COM(2018) 321, s. 13. 18COM(2018) 321, s. 13. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/13 

Ændringsforslag  13 

Angelo Ciocca 

for ENF-Gruppen 

 

Betænkning A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Oprettelse af Connecting Europe-faciliteten  

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

 

Forslag til forordning 

Betragtning 6 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(6) En vigtig målsætning for dette 

program er at skabe større synergivirkning 

mellem transportsektoren, energisektoren 

og den digitale sektor. Med henblik herpå 

bør programmet give mulighed for at 

vedtage tværsektorielle 

arbejdsprogrammer, som kunne omfatte 

specifikke interventionsområder, f.eks. 

hvad angår netforbundet og automatiseret 

mobilitet eller alternative brændstoffer. 

Inden for hver enkelt sektor bør 

programmet desuden give mulighed for, at 

visse supplerende komponenter, der 

vedrører en anden sektor, kan anses for 

støtteberettigede, hvis en sådan tilgang 

forbedrer de socioøkonomiske fordele ved 

investeringen. Synergivirkninger mellem 

sektorerne bør fremmes gennem 

tildelingskriterierne for udvælgelsen af 

aktioner. 

(6) En vigtig målsætning for dette 

program er at skabe større synergivirkning 

mellem transportsektoren, energisektoren 

og den digitale sektor. Med henblik herpå 

bør programmet give mulighed for at 

vedtage tværsektorielle 

arbejdsprogrammer, som kunne omfatte 

specifikke interventionsområder, f.eks. 

hvad angår netforbundet og automatiseret 

mobilitet eller alternative brændstoffer og 

teknisk neutralitet. Inden for hver enkelt 

sektor bør programmet desuden give 

mulighed for, at visse supplerende 

komponenter, der vedrører en anden sektor, 

kan anses for støtteberettigede, hvis en 

sådan tilgang forbedrer de 

socioøkonomiske fordele ved 

investeringen. Synergivirkninger mellem 

sektorerne bør fremmes gennem 

tildelingskriterierne for udvælgelsen af 

aktioner. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/14 

Ændringsforslag  14 

Angelo Ciocca 

for ENF-Gruppen 

 

Betænkning A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Oprettelse af Connecting Europe-faciliteten  

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

 

Forslag til forordning 

Betragtning 14 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(14) Efter en fælles meddelelse af 

november 2017 om fremme af militær 

mobilitet i Den Europæiske Union24 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. 

(14) Efter en fælles meddelelse af 

november 2017 om fremme af militær 

mobilitet i Den Europæiske Union24 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 forsvarsmæssige 

krav med hensyn til transportinfrastruktur, 

og Kommissionen vil inden udgangen af 

2019 udpege de dele af det 

transeuropæiske transportnet, som egner 

sig til forsvarsmæssig transport, herunder 

behovet for opgradering af den 

eksisterende infrastruktur. EU-finansiering 

til gennemførelse af 

transportinfrastrukturen med dobbelt 

civil-militær anvendelse bør gennemføres 

ved hjælp af programmet på grundlag af 

specifikke arbejdsprogrammer med 

angivelse af de gældende krav som 

defineret i forbindelse med 

handlingsplanen. 

_________________ _________________ 

24 JOIN(2017) 41 24 JOIN(2017) 41 
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6.12.2018 A8-0409/15 

Ændringsforslag  15 

Angelo Ciocca 

for ENF-Gruppen 

 

Betænkning A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Oprettelse af Connecting Europe-faciliteten  

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

 

Forslag til forordning 

Betragtning 20 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(20) Innovative infrastrukturteknologier, 

der muliggør overgangen til energi- og 

mobilitetssystemer med lavt kulstofindhold 

og øger forsyningssikkerheden, er af 

afgørende betydning i lyset af Unionens 

dekarboniseringsdagsorden. 

Kommissionen understregede i sin 

meddelelse af 23. november 2017, 

"Meddelelse om styrkelse af EU's 

energinet"28, at vedvarende energi i 2030 

vil udgøre halvdelen af elproduktionen, 

og elektricitet vil i stigende grad være 

drivkraften bag dekarboniseringen af 

sektorer, hvor fossile brændstoffer hidtil 

har domineret energiforbruget, f.eks. 

transportsektoren, industrien og 

opvarmnings- og afkølingssektoren, 

hvorfor fokus i den transeuropæiske 

energiinfrastrukturpolitik således i 

stigende grad er på elsammenkoblinger, 

eloplagring og projekter vedrørende 

intelligente net. For at støtte Unionens 

dekarboniseringsmålsætninger bør der 

tages behørigt hensyn til og gives prioritet 

til teknologier og projekter, der bidrager til 

overgangen til en lavemissionsøkonomi. 

Kommissionen vil sigte mod at øge det 

antal projekter vedrørende 

grænseoverskridende intelligente net, 

innovativ oplagring og CO2-transport, der 

skal støttes inden for rammerne af 

programmet. 

(20) Innovative infrastrukturteknologier, 

der muliggør overgangen til energi- og 

mobilitetssystemer med lavt kulstofindhold 

og øger forsyningssikkerheden, er af 

afgørende betydning i lyset af Unionens 

dekarboniseringsdagsorden. For at støtte 

Unionens dekarboniseringsmålsætninger 

bør der tages behørigt hensyn til og gives 

prioritet til teknologier og projekter, der 

bidrager til overgangen til en 

lavemissionsøkonomi. Kommissionen vil 

sigte mod at øge det antal projekter 

vedrørende grænseoverskridende 

intelligente net, innovativ oplagring og 

CO2-transport, der skal støttes inden for 

rammerne af programmet. 
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_________________  

28 COM(2017) 718  

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/16 

Ændringsforslag  16 

Angelo Ciocca 

for ENF-Gruppen 

 

Betænkning A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Oprettelse af Connecting Europe-faciliteten  

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

 

Forslag til forordning 

Betragtning 25 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(25) Med udgangspunkt i den 

vellykkede gennemførelse af WiFi4EU-

initiativet bør programmet med henblik på 

at fremme Unionens digitale vision i 

lokalsamfundene desuden fortsat støtte 

tilrådighedsstillelse af gratis lokal trådløs 

konnektivitet af høj kvalitet på centrale 

steder i det lokale offentlige liv, herunder 

enheder med en offentlig opgave såsom 

offentlige myndigheder og udbydere af 

offentlige tjenester samt offentligt 

tilgængelige udendørsområder. 

(25) Programmet bør desuden med 

henblik på at fremme Unionens digitale 

vision i lokalsamfundene fortsat støtte 

tilrådighedsstillelse af gratis lokal trådløs 

konnektivitet af høj kvalitet på centrale 

steder i det lokale offentlige liv, herunder 

enheder med en offentlig opgave såsom 

offentlige myndigheder og udbydere af 

offentlige tjenester samt offentligt 

tilgængelige udendørsområder. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/17 

Ændringsforslag  17 

Angelo Ciocca 

for ENF-Gruppen 

 

Betænkning A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Oprettelse af Connecting Europe-faciliteten  

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

 

Forslag til forordning 

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

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

ii) at tilpasse TEN-T-nettene til 

militære mobilitetsbehov 

ii) at tilpasse TEN-T-nettene til 

forsvarsmæssig mobilitet for 

transportinfrastruktur med dobbelt 

anvendelse 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/18 

Ændringsforslag  18 

Angelo Ciocca 

for ENF-Gruppen 

 

Betænkning A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Oprettelse af Connecting Europe-faciliteten  

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

 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 2 – litra a – indledning 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) op til 30 615 493 000 EUR til de 

specifikke målsætninger i artikel 3, stk. 2, 

litra a), hvoraf: 

a) 30 615 493 000 EUR til de 

specifikke målsætninger i artikel 3, stk. 2, 

litra a), hvoraf: 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/19 

Ændringsforslag  19 

Angelo Ciocca 

for ENF-Gruppen 

 

Betænkning A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Oprettelse af Connecting Europe-faciliteten  

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

 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 2 – litra b 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) op til 8 650 000 000 EUR til de 

specifikke målsætninger i artikel 3, stk. 2, 

litra b), hvoraf op til 10 % tildeles 

grænseoverskridende projekter inden for 

vedvarende energi 

b) 8 650 000 000 EUR til de 

specifikke målsætninger i artikel 3, stk. 2, 

litra b), hvoraf op til 10 % tildeles 

grænseoverskridende projekter inden for 

vedvarende energi 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/20 

Ændringsforslag  20 

Angelo Ciocca 

for ENF-Gruppen 

 

Betænkning A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Oprettelse af Connecting Europe-faciliteten  

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

 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 2 – litra c 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

c) op til 3 000 000 000 EUR til de 

specifikke målsætninger i artikel 3, stk. 2, 

litra c). 

c) 3 000 000 000 EUR til de 

specifikke målsætninger i artikel 3, stk. 2, 

litra c). 

Or. en 

 


