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6.12.2018 A8-0409/29 

Ändringsförslag  29 

Eric Andrieu 

för S&D-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 35 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(35) På unionsnivå utgör den europeiska 

planeringsterminen ramen för att 

identifiera nationella reformprioriteringar 

och övervaka genomförandet av dem. 

Medlemsstaterna tar fram sina egna 

nationella fleråriga investeringsstrategier 

till stöd för dessa reformprioriteringar. 

Dessa strategier bör läggas fram 

tillsammans med de årliga nationella 

reformprogrammen i syfte att ange 

huvuddragen för och samordna prioriterade 

investeringsprojekt som ska få nationell 

finansiering och/eller unionsfinansiering. 

De bör också bidra till att 

unionsfinansieringen används på ett 

enhetligt sätt och maximera det 

ekonomiska stödets mervärde, särskilt vad 

gäller stöd från Europeiska regionala 

utvecklingsfonden (Eruf) och 

Sammanhållningsfonden, Europeiska 

investeringsstabiliseringsfunktionen, 

InvestEU och Fonden för ett sammanlänkat 

Europa, om så är relevant. Ekonomiskt 

stöd bör också användas på ett sätt som är 

förenligt med energi- och klimatplaner på 

unionsnivå och nationell nivå, om så är 

relevant. 

(35) På unionsnivå utgör den europeiska 

planeringsterminen ramen för att 

identifiera nationella reformprioriteringar 

och övervaka genomförandet av dem. 

Medlemsstaterna tar fram sina egna 

nationella fleråriga investeringsstrategier 

till stöd för dessa reformprioriteringar. 

Dessa strategier bör läggas fram 

tillsammans med de årliga nationella 

reformprogrammen i syfte att ange 

huvuddragen för och samordna prioriterade 

investeringsprojekt som ska få nationell 

finansiering och/eller unionsfinansiering. 

De bör också bidra till att 

unionsfinansieringen används på ett 

enhetligt sätt och maximera det 

ekonomiska stödets mervärde, särskilt vad 

gäller stöd från Europeiska regionala 

utvecklingsfonden (Eruf) och 

Sammanhållningsfonden, Europeiska 

investeringsstabiliseringsfunktionen, 

InvestEU och Fonden för ett sammanlänkat 

Europa, om så är relevant. Den europeiska 

planeringsterminen bör därför ägna en 

del åt att kontrollera samstämmigheten 

mellan fleråriga nationella 

investeringsstrategier och nationella 

åtaganden inom FSE, samt föreslå 

lämpliga korrigeringsåtgärder. 
Ekonomiskt stöd bör också användas på ett 

sätt som är förenligt med energi- och 

klimatplaner på unionsnivå och nationell 
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Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/30 

Ändringsförslag  30 

Eric Andrieu 

för S&D-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 2 – led ra (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (ra) klimatsäkring: livscykelanalys av 

projekt på förhand i syfte att minimera 

den skadliga påverkan och maximera 

nyttan med åtgärder för begränsning av 

och anpassning till klimatförändringar, 

på grundval av riktlinjer som utarbetats 

av kommissionen. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/31 

Ändringsförslag  31 

Eric Andrieu 

för S&D-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 ia (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 ia) Att bidra till heltäckande 

utbyggnad av infrastruktur för alternativa 

bränslen i hela EU i enlighet med artikel 

33 i förordning (EU) nr 1315/2013, där 

branschen, särskilt tillverkare, 

leverantörer och energi- och 

bränsleproducenter, står för 90 % av den 

sammanlagda investeringen. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/32 

Ändringsförslag  32 

Eric Andrieu 

för S&D-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) 7 675 244 000 euro i fasta priser 

(8 650 000 000 euro i löpande priser) för 

de särskilda mål som avses i artikel 3.2 b, 

av vilka minst 15 % för 

gränsöverskridande projekt inom området 

förnybar energi. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/33 

Ändringsförslag  33 

Eric Andrieu 

för S&D-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 9 – punkt 2 – led a – led iiia (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 iiia) Åtgärder för att undanröja hinder 

för driftskompatibilitet, särskilt när det 

gäller påverkan på korridorer eller nät, 

och med särskild uppmärksamhet på att 

främja ökad godstrafik på järnväg. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/34 

Ändringsförslag  34 

Eric Andrieu 

för S&D-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 9 – punkt 3 – led a 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(a) Åtgärder som rör projekt av 

gemensamt intresse enligt vad som 

fastställs i artikel 14 i förordning (EU) nr 

347/2013. 

(a) Åtgärder som rör projekt av 

gemensamt intresse enligt vad som 

fastställs i artikel 14 i förordning (EU) nr 

347/2013 och som ingår i 

energiinfrastrukturkategorin i bilaga II.1 

till den förordningen. 

aa) Åtgärder som rör projekt av 

gemensamt intresse enligt vad som 

fastställs i artikel 14 i förordning (EU) nr 

347/2013 och som ingår i 

energiinfrastrukturkategorin i bilaga II.2 

till den förordningen, med en maximal 

budget på 15 % av den budget som 

tilldelas enligt artikel 4.2 b i den här 

förordningen och som begränsas till det 

första arbetsprogrammet, samt för 

åtgärder som endast använder hållbar 

förnybar vätgas eller biometan. 

ab) Åtgärder som rör 

energiinfrastrukturprojekt som bidrar till 

bättre energieffektivitet i de fall då 

projekten påverkar gränsöverskridande 

energiflöden, bland annat genom 

efterfrågeflexibilitet och smarta nät. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/35 

Ändringsförslag  35 

Eric Andrieu 

för S&D-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 

Kapitel IIa (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Kapitel IIa 

 Artikel 11a – Tilldelning av offentliga 

kontrakt för varor och/eller tjänster 

 Alla upphandlingsanbud som lämnas in 

för offentliga kontrakt för varor och/eller 

tjänster med stöd från programmet ska 

anses vara tillåtna om andelen produkter 

med ursprung i tredjeländer, med vilka 

unionen inte har avtal som säkerställer 

jämförbart och faktiskt tillträde för EU-

företag till dessa tredjeländers marknader, 

inte överstiger 50% av det sammanlagda 

värdet av de produkter som omfattas av 

anbudet. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/36 

Ändringsförslag  36 

Eric Andrieu 

för S&D-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 14 – punkt 5a (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 5a. Projekt som ansöker om 

finansiering via FSE och som ligger i 

linje med EU:s politik, särskilt TEN-T-

förordningen, har ett påvisat europeiskt 

mervärde och bör ges differentierad 

behandling inom ramen för stabilitets- 

och tillväxtpakten. För att främja och 

påskynda medlemsstaternas, regionernas, 

de lokala myndigheternas och andra 

enheters deltagande i 

projektfinansieringen ska dessa bidrag 

betraktas som enstaka åtgärder och ska 

omfattas av flexibiliteten i stabilitets- och 

tillväxtpaktens befintliga regler1a. 

 _________________ 

 1a Se kommissionens meddelande av den 

13 januari 2015: Att på bästa sätt utnyttja 

flexibiliteten inom stabilitets- och 

tillväxtpaktens befintliga regler. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/37 

Ändringsförslag  37 

Eric Andrieu 

för S&D-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 27 – punkt 2a (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 2a. De sektorsspecifika riktlinjerna 

(TEN-riktlinjerna) och förteckningarna 

över projekt av gemensamt intresse på 

energiområdet ska ses över i tid för den 

nya utgiftsperioden för att anpassa dem 

till energi- och klimatmålen för 2030 och 

långsiktig minskning av 

koldioxidutsläppen, och för att integrera 

principen om ”energieffektivitet först” i 

bedömningen av investeringsbehov, 

projektbedömningen och 

projekturvalsförfarandet. 

Or. en 

 


