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6.12.2018 A8-0409/11 

Ändringsförslag  11 

Angelo Ciocca 

för ENF-gruppen 

 

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 

Skäl 3 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(3) Programmet bör syfta till att stödja 

projekt som är hållbara ur 

klimatförändrings-, miljö- och 

samhällsperspektiv och, om så är lämpligt, 

åtgärder för bekämpning och anpassning 

avseende klimatförändringar. Särskilt bör 

programmets bidrag till att uppnå målen 

från Parisavtalet samt de föreslagna 

klimat- och energimålen för 2030 och de 

långsiktiga målen för 

koldioxidminskningar förstärkas. 

(3) Programmet bör syfta till att stödja 

projekt som är hållbara ur 

klimatförändrings-, miljö- och 

samhällsperspektiv och, om så är lämpligt, 

åtgärder för bekämpning och anpassning 

avseende klimatförändringar. Särskilt bör 

programmets bidrag till att uppnå målen 

och de långsiktiga målen för 

koldioxidminskningar förstärkas. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/12 

Ändringsförslag  12 

Angelo Ciocca 

för ENF-gruppen 

 

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 

Skäl 4 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(4) För att spegla vikten av att 

bekämpa klimatförändringarna, i linje med 

unionens åtaganden att genomföra 

Parisavtalet och uppfylla FN:s mål för 

hållbar utveckling, bör denna förordning 

integrera klimatåtgärder och leda till att det 

övergripande målet, dvs. att 25 % av 

utgifterna i EU-budgeten ska stödja 

klimatmål, kan uppnås18. Åtgärder som rör 

klimatmål inom ramen för detta program 

förväntas utgöra 60 % av programmets 

totala finansieringsram, baserat på bl.a. 

följande Rio-markörer: i) 100 % för de 

utgifter som rör järnvägsinfrastruktur, 

alternativa bränslen, rena stadstransporter, 

överföring och lagring av elektricitet, 

smarta nät, koldioxidtransport och förnybar 

energi, ii) 40 % för inre vattenvägar och 

multimodala transporter, samt 

gasinfrastruktur – om detta möjliggör ökad 

användning av förnybart väte eller 

biometan. Relevanta åtgärder kommer att 

identifieras under programmets utarbetande 

och genomförande och omprövas i 

samband med relevanta utvärderings- och 

översynsprocesser. För att förhindra att 

infrastruktur är sårbar för långsiktiga 

klimatförändringar och säkerställa att 

kostnaderna för växthusgasutsläpp till följd 

av ett projekt ingår i projektets ekonomiska 

utvärdering, bör projekt som stöds genom 

programmet klimatsäkras i enlighet med 

(4) För att spegla vikten av att 

bekämpa klimatförändringarna bör denna 

förordning integrera klimatåtgärder och 

leda till att ett övergripande mål om att 

25 % av utgifterna i EU-budgeten ska 

stödja klimatmål, kan uppnås18. Åtgärder 

inom ramen för detta program förväntas 

bidra till klimatmål, baserat på bl.a. 

följande Rio-markörer: i) 100 % för de 

utgifter som rör järnvägsinfrastruktur, 

alternativa bränslen, rena stadstransporter, 

överföring och lagring av elektricitet, 

smarta nät, koldioxidtransport och förnybar 

energi, ii) 40 % för inre vattenvägar och 

multimodala transporter, samt 

gasinfrastruktur – om detta möjliggör ökad 

användning av förnybart väte eller 

biometan. Relevanta åtgärder kommer att 

identifieras under programmets utarbetande 

och genomförande och omprövas i 

samband med relevanta utvärderings- och 

översynsprocesser. För att förhindra att 

infrastruktur är sårbar för långsiktiga 

klimatförändringar och säkerställa att 

kostnaderna för växthusgasutsläpp till följd 

av ett projekt ingår i projektets ekonomiska 

utvärdering, bör projekt som stöds genom 

programmet klimatsäkras i enlighet med 

anvisningar som bör utarbetas av 

kommissionen i linje med de anvisningar 

som utarbetas för andra unionsprogram, 

om detta är relevant. 
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anvisningar som bör utarbetas av 

kommissionen i linje med de anvisningar 

som utarbetas för andra unionsprogram, 

om detta är relevant. 

_________________ _________________ 

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

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/13 

Ändringsförslag  13 

Angelo Ciocca 

för ENF-gruppen 

 

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 

Skäl 6 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(6) Ett viktigt mål för programmet är 

att skapa ökade synergier mellan transport-

, energi- och digitaliseringssektorerna. 

Därför bör programmet föreskriva 

antagandet av arbetsprogram som omfattar 

flera sektorer och som kan riktas mot 

särskilda områden för interventioner, t.ex. 

avseende uppkopplad och automatiserad 

mobilitet eller alternativa bränslen. 

Programmet bör dessutom, inom varje 

sektor, ge möjlighet att överväga vissa 

kompletterande komponenter som rör en 

annan sektor som stödberättigande, om 

detta förbättrar investeringens 

socioekonomiska nytta. Synergier mellan 

sektorer bör ges incitament genom de 

tilldelningskriterier som används för att 

välja ut åtgärder. 

(6) Ett viktigt mål för programmet är 

att skapa ökade synergier mellan transport-

, energi- och digitaliseringssektorerna. 

Därför bör programmet föreskriva 

antagandet av arbetsprogram som omfattar 

flera sektorer och som kan riktas mot 

särskilda områden för interventioner, t.ex. 

avseende uppkopplad och automatiserad 

mobilitet eller alternativa bränslen och 

teknikneutralitet. Programmet bör 

dessutom, inom varje sektor, ge möjlighet 

att överväga vissa kompletterande 

komponenter som rör en annan sektor som 

stödberättigande, om detta förbättrar 

investeringens socioekonomiska nytta. 

Synergier mellan sektorer bör ges 

incitament genom de tilldelningskriterier 

som används för att välja ut åtgärder. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/14 

Ändringsförslag  14 

Angelo Ciocca 

för ENF-gruppen 

 

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 

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. 

(14) I linje med det gemensamma 

meddelandet om förbättrad 

försvarsmobilitet 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 försvarskraven 

avseende transportinfrastrukturen, och att 

kommissionen senast 2019 ska fastställa 

vilka delar av det transeuropeiska 

transportnätet som är lämpliga för 

försvarstransporter, inklusive nödvändiga 

uppgraderingar av befintlig infrastruktur. 

Unionsfinansiering för att genomföra 

projekt för transportinfrastruktur med 

dubbla användningsområden (civilt och 

militärt) bör inrättas genom programmet, 

på grundval av specifika arbetsprogram 

som anger de tillämpliga kraven enligt vad 

som definieras i handlingsplanen. 

_________________ _________________ 

24 JOIN(2017) 41. 24 JOIN(2017) 41. 

25 JOIN(2018) 5. 25 JOIN(2018) 5. 
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Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/15 

Ändringsförslag  15 

Angelo Ciocca 

för ENF-gruppen 

 

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 

Skäl 20 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(20) Innovativ infrastrukturteknik som 

möjliggör övergång till koldioxidsnåla 

energi- och mobilitetssystem och förbättrar 

försörjningstryggheten är nödvändiga för 

unionens strategi för minskade 

koldioxidutsläpp. Kommissionen 

underströk särskilt i ”Meddelande om att 

stärka Europas energinät” av den 23 

november 201728 att elektriciteten, där 

förnybar energi kommer att utgöra 

hälften av elproduktionen senast 2030, i 

allt högre grad kommer att driva på 

minskade koldioxidutsläpp i sektorer där 

fossila bränslen tidigare dominerat, t.ex. 

transport, industri och uppvärmning och 

kylning, och att den transeuropeiska 

politiken för energiinfrastruktur i enlighet 

med detta allt mer inriktas mot projekt 

som rör sammanlänkningar av elnät, 

lagring av el och smarta nät. För att ge 

stöd till unionens mål för minskade 

koldioxidutsläpp bör teknik och projekt 

som bidrar till övergången till en 

koldioxidsnål ekonomi vederbörligen 

beaktas och prioriteras. Kommissionen 

kommer att inom ramen för programmet 

försöka öka antalet projekt som rör 

gränsöverskridande smarta nät, innovativ 

lagring samt koldioxidtransport. 

(20) Innovativ infrastrukturteknik som 

möjliggör övergång till koldioxidsnåla 

energi- och mobilitetssystem och förbättrar 

försörjningstryggheten är nödvändiga för 

unionens strategi för minskade 

koldioxidutsläpp. För att ge stöd till 

unionens mål för minskade 

koldioxidutsläpp bör teknik och projekt 

som bidrar till övergången till en 

koldioxidsnål ekonomi vederbörligen 

beaktas och prioriteras. Kommissionen 

kommer att inom ramen för programmet 

försöka öka antalet projekt som rör 

gränsöverskridande smarta nät, innovativ 

lagring samt koldioxidtransport. 

_________________  

28 COM(2017) 718.  
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6.12.2018 A8-0409/16 

Ändringsförslag  16 

Angelo Ciocca 

för ENF-gruppen 

 

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 

Skäl 25 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(25) Programmet bör dessutom, på 

grundval av framgången med initiativet 

WiFi4EU, fortsätta att stödja 

tillhandahållandet av lokal trådlös 

konnektivitet med hög kvalitet på centrala 

platser för det lokala offentliga livet, 

inbegripet enheter med ett offentligt 

uppdrag, t.ex. offentliga myndigheter och 

leverantörer av offentliga tjänster, samt 

platser utomhus som är tillgängliga för 

allmänheten, för att främja unionens 

digitala vision i lokalsamhällen. 

(25) Programmet bör dessutom fortsätta 

att stödja tillhandahållandet av lokal trådlös 

konnektivitet med hög kvalitet på centrala 

platser för det lokala offentliga livet, 

inbegripet enheter med ett offentligt 

uppdrag, t.ex. offentliga myndigheter och 

leverantörer av offentliga tjänster, samt 

platser utomhus som är tillgängliga för 

allmänheten, för att främja unionens 

digitala vision i lokalsamhällen. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/17 

Ändringsförslag  17 

Angelo Ciocca 

för ENF-gruppen 

 

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 

Artikel 3 – punkt 2 – led a – led ii 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

ii) Att anpassa TEN-T-näten till behov 

avseende militär mobilitet. 

ii) Att anpassa TEN-T-näten till 

försvarsmobilitet med 

transportinfrastruktur med dubbla 

användningsområden. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/18 

Ändringsförslag  18 

Angelo Ciocca 

för ENF-gruppen 

 

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 

Artikel 4 – punkt 2 – led a – inledningen 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(a) Upp till 30 615 493 000 euro för de 

särskilda mål som avses i artikel 3.2 a, av 

vilka 

(a) 30 615 493 000 euro för de 

särskilda mål som avses i artikel 3.2 a, av 

vilka 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/19 

Ändringsförslag  19 

Angelo Ciocca 

för ENF-gruppen 

 

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 

Artikel 4 – punkt 2 – led b 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(b) Upp till 8 650 000 000 euro för de 

särskilda mål som avses i artikel 3.2 b, av 

vilka upp till 10 % för gränsöverskridande 

projekt inom området förnybar energi. 

(b) 8 650 000 000 euro för de särskilda 

mål som avses i artikel 3.2 b, av vilka upp 

till 10 % för gränsöverskridande projekt 

inom området förnybar energi. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/20 

Ändringsförslag  20 

Angelo Ciocca 

för ENF-gruppen 

 

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 

Artikel 4 – punkt 2 – led c 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(c) Upp till 3 000 000 000 euro för de 

särskilda mål som avses i artikel 3.2 c. 

(c) 3 000 000 000 euro för de särskilda 

mål som avses i artikel 3.2 c. 

Or. en 

 


