
 

AM\1171569DA.docx  PE631.579v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

6.12.2018 A8-0409/29 

Ændringsforslag  29 

Eric Andrieu 

for S&D-Gruppen 

 

Betænkning A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu 

Oprettelse af Connecting Europe-faciliteten  
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Forslag til forordning 

Betragtning 35 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(35) På EU-plan tjener det europæiske 

semester for samordning af de økonomiske 

politikker til at udpege nationale 

reformprioriteter og overvåge deres 

gennemførelse. Medlemsstaterne udvikler 

selv deres egne nationale flerårige 

investeringsstrategier til støtte for disse 

reformprioriteter. Disse strategier bør 

fremlægges sammen med de årlige 

nationale reformprogrammer og opridse og 

samordne de prioriterede 

investeringsprojekter, som vil blive støttet 

af medlemsstaten og/eller Unionen. De bør 

også sikre, at EU-midlerne anvendes på en 

sammenhængende måde, så der skabes 

størst mulig merværdi af den finansielle 

støtte, der ydes af henholdsvis Den 

Europæiske Fond for Regionaludvikling 

(EFRU) og Samhørighedsfonden, den 

europæiske 

investeringsstabiliseringsfunktion, 

InvestEU og Connecting Europe-

faciliteten, alt efter omstændighederne. 

Finansiel støtte bør også anvendes på en 

måde, der er i overensstemmelse med 

Unionens og de nationale energi- og 

klimaplaner, hvor det er relevant. 

(35) På EU-plan tjener det europæiske 

semester for samordning af de økonomiske 

politikker til at udpege nationale 

reformprioriteter og overvåge deres 

gennemførelse. Medlemsstaterne udvikler 

selv deres egne nationale flerårige 

investeringsstrategier til støtte for disse 

reformprioriteter. Disse strategier bør 

fremlægges sammen med de årlige 

nationale reformprogrammer og opridse og 

samordne de prioriterede 

investeringsprojekter, som vil blive støttet 

af medlemsstaten og/eller Unionen. De bør 

også sikre, at EU-midlerne anvendes på en 

sammenhængende måde, så der skabes 

størst mulig merværdi af den finansielle 

støtte, der ydes af henholdsvis Den 

Europæiske Fond for Regionaludvikling 

(EFRU) og Samhørighedsfonden, den 

europæiske 

investeringsstabiliseringsfunktion, 

InvestEU og Connecting Europe-

faciliteten, alt efter omstændighederne. Det 

europæiske semester bør derfor afsætte 

midler til overvågning af sammenhængen 

mellem de nationale flerårige 

investeringsstrategier og de nationale 

forpligtelser i forbindelse med Connecting 

Europe-faciliteten samt forslag om 

passende korrigerende foranstaltninger. 
Finansiel støtte bør også anvendes på en 

måde, der er i overensstemmelse med 



 

AM\1171569DA.docx  PE631.579v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

Unionens og de nationale energi- og 

klimaplaner, hvor det er relevant. 
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Marian-Jean Marinescu 
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(COM(2018)0438 – C8-0255/2018 – 2018/0228(COD)) 

 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 – litra r a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ra) "klimasikring": forudgående 

livscyklusvurdering af projekter med 

henblik på at minimere de skadelige 

virkninger og maksimere de gavnlige 

virkninger af modvirkning af og 

tilpasning til klimaændringer. 

Or. en 
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Artikel 3 – stk. 2 – litra a – nr. i a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 i a) at bidrage til den omfattende og 

EU-dækkende udbredelse af 

infrastrukturer til alternative 

brændstoffer i overensstemmelse med 

artikel 33 i forordning (EU) nr. 

1315/2013, hvor industrien, især 

producenter, leverandører, energi- og 

brændstofproducenter bidrager med 90% 

af den samlede investering 

Or. en 
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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) 7 675 244 000 EUR i faste priser 

(8 650 000 000 EUR i løbende priser) til 

de specifikke målsætninger i artikel 3, stk. 

2, litra b), hvoraf mindst 15% tildeles 

grænseoverskridende projekter inden for 

vedvarende energi 

Or. en 
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 iii a) aktioner til fjernelse af hindringer 

for interoperabilitet, navnlig i forbindelse 

med levering af korridor-/neteffekter og 

med særlig fokus på at fremme en 

stigning i godsbanetrafikken 

Or. en 
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a) aktioner vedrørende projekter af 

fælles interesse, jf. artikel 14 i forordning 

(EU) nr. 347/2013 

a) aktioner vedrørende projekter af 

fælles interesse, jf. artikel 14 i forordning 

(EU) nr. 347/2013, som hører ind under 

kategorien energiinfrastruktur i bilag II.1 

til nævnte forordning 

aa) aktioner vedrørende projekter af 

fælles interesse, jf. artikel 14 i forordning 

(EU) nr. 347/2013, som hører ind under 

kategorien energiinfrastruktur i bilag II.1 

til nævnte forordning, med et maksimalt 

budget på 15% af det budget, der er afsat i 

henhold til artikel 4, stk. 2, litra b), i 

nærværende forordning, og begrænset til 

det første arbejdsprogram, samt aktioner, 

der udelukkende anvender bæredygtig 

vedvarende brint eller biomethan 

ab) aktioner vedrørende 

energiinfrastrukturprojekter, der bidrager 

til at forbedre energieffektiviteten, hvor 

disse projekter påvirker de 

grænseoverskridende energistrømme, bl.a. 

gennem efterspørgselsreaktion og 

intelligente net 

Or. en 
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 Kapitel II A 

 Artikel 11a - Tildeling af offentlige 

kontrakter og/eller vareindkøbskontrakter 

 Ethvert bud afgivet med henblik på 

tildeling af en offentlig indkøbskontrakt 

og/eller vareindkøbskontrakt, som 

modtager støtte under programmet, anses 

for antageligt, hvis andelen af varer med 

oprindelse i tredjelande, med hvilke 

Unionen ikke har indgået en aftale, der 

reelt sikrer EU-virksomheder en 

tilsvarende adgang til de pågældende 

tredjelandes markeder, ikke udgør mere 

end 50% af den samlede værdi af de 

produkter som buddet omfatter. 

Or. en 
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Forslag til forordning 

Artikel 14 – stk. 5 a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 5 a. Projekter, hvortil der ansøges om 

CEF-støtte, og som er i overensstemmelse 

med EU's politikker, navnlig TEN-T-

forordningen, har en påviselig europæisk 

merværdi og fortjener en differentieret 

behandling i henhold til stabilitets- og 

vækstpagten. Med henblik på at fremme 

og fremskynde deltagelse af 

medlemsstater, regioner, lokale 

myndigheder og andre organer i 

finansieringen af projektet, skal sådanne 

bidrag anses for at være 

engangsforanstaltninger, der er omfattet 

af fleksibiliteten inden for rammerne af 

de gældende regler i vækst- og 

stabilitetspagten1a. 

 _________________ 

 1aSe Kommissionens meddelelse af 13. 

januar 2015 med titlen "Optimal 

udnyttelse af fleksibiliteten inden for 

rammerne af de gældende regler under 

stabilitets- og vækstpagten". 

Or. en 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2 a. De sektorspecifikke retningslinjer 

(TEN-retningslinjerne) og listerne over 

projekter af fælles interesse på 

energiområdet skal revideres i tiden forud 

for den nye udgiftsperiode for at bringe 

dem i overensstemmelse med energi- og 

klimamålene for 2030 og langsigtede 

dekarboniseringsforløb og for at integrere 

princippet om "energieffektivitet først" i 

vurderingen af investeringsbehovene, 

projektvurderingen og 

projektudvælgelsesprocessen. 

Or. en 

 


