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João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Ángela Vallina, Neoklis Sylikiotis 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička, Henna Virkkunen 

Oprettelse af Connecting Europe-faciliteten 

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

Forslag til forordning 

Artikel 3 – stk. 1 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Programmets overordnede 

målsætning er at udvikle og modernisere 

de transeuropæiske net inden for 

transport, energi og den digitale sektor og 

at lette det grænseoverskridende 

samarbejde inden for vedvarende energi, 

samtidig med at der tages højde for de 

langsigtede dekarboniseringsforpligtelser 

og lægges vægt på synergivirkningerne 

mellem sektorerne. 

1. Programmets overordnede 

målsætning er at udvikle og modernisere 

de nationale og transeuropæiske net i 

transportsektoren, energisektoren og den 

digitale sektor, som er af strategisk 

betydning for medlemsstaternes udvikling, 

navnlig den strategiske udvikling af 

offentlige politikker, og at lette det 

grænseoverskridende samarbejde inden for 

vedvarende energi, samtidig med at der 

tages højde for de langsigtede 

dekarboniseringsforpligtelser og lægges 

vægt på synergivirkningerne mellem 

sektorerne. 
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João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Ángela Vallina, Neoklis Sylikiotis, 

Merja Kyllönen, Sofia Sakorafa 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička, Henna Virkkunen 

Oprettelse af Connecting Europe-faciliteten 

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

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 2 – litra a – afsnit ii 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

ii) 11 285 493 000 EUR overføres fra 

Samhørighedsfonden og anvendes i 

overensstemmelse med denne forordning 

og udelukkende i de medlemsstater, som 

er berettiget til støtte fra 

Samhørighedsfonden 

udgår 

Or. pt 
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João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Ángela Vallina, Neoklis Sylikiotis, 

Merja Kyllönen, Sofia Sakorafa 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička, Henna Virkkunen 

Oprettelse af Connecting Europe-faciliteten 

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

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 2 – litra a – afsnit iii 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

iii) 6 500 000 000 EUR stammer fra 

klyngen for forsvar og tildeles den 

specifikke målsætning i artikel 3, stk. 2, 

litra a), nr. ii) 

iii) 17 785 493 000 EUR stammer fra 

udgiftsområdet for Sikkerhed og forsvar 

og tildeles den specifikke målsætning i 

artikel 3, stk. 2, litra a), nr. ii) 

Or. pt 
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João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Ángela Vallina, Neoklis Sylikiotis, 

Merja Kyllönen, Sofia Sakorafa 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička, Henna Virkkunen 

Oprettelse af Connecting Europe-faciliteten 

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

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 3 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Kommissionen må ikke afvige fra 

det beløb, der er omhandlet i stk. 2, litra 

a), nr. ii). 

udgår 

Or. pt 
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João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Ángela Vallina, Neoklis Sylikiotis, 

Merja Kyllönen, Sofia Sakorafa 

Betænkning A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička, Henna Virkkunen 

Oprettelse af Connecting Europe-faciliteten 

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

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 7 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

7. Det beløb, der overføres fra 

Samhørighedsfonden, gennemføres i 

henhold til denne forordning, jf. dog stk. 

8, og for så vidt andet ikke er fastsat i 

artikel 14, stk. 2, litra b). 

udgår 

Or. pt 
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João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Ángela Vallina, Merja Kyllönen, 

Sofia Sakorafa 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička, Henna Virkkunen 

Oprettelse af Connecting Europe-faciliteten 

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

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 8 

 

Kommissionens forslag 

Ændringsforslag 

8. For så vidt angår de beløb, der 

overføres fra Samhørighedsfonden, stilles 

30 % af disse beløb straks til rådighed for 

alle de medlemsstater, der er berettigede til 

støtte fra Samhørighedsfonden, til 

finansiering af 

transportinfrastrukturprojekter i 

overensstemmelse med nærværende 

forordning, idet grænseoverskridende 

forbindelser og manglende forbindelser 

prioriteres. Indtil den 31. december 2023 

skal udvælgelsen af støtteberettigede 

projekter overholde de nationale tildelinger 

under Samhørighedsfonden med hensyn til 

70 % af de overførte midler. Fra og med 

den 1. januar 2024 skal midler, der 

overføres til programmet, og som ikke er 

afsat til et transportinfrastrukturprojekt, 

stilles til rådighed for alle medlemsstater, 

der er berettiget til støtte fra 

Samhørighedsfonden, til finansiering af 

transportinfrastrukturprojekter i 

overensstemmelse med nærværende 

forordning. 

8. For så vidt angår de beløb, der 

overføres fra klyngen for forsvar, stilles 

30 % af disse beløb straks til rådighed for 

alle de medlemsstater, der er berettigede til 

støtte, til finansiering af 

transportinfrastrukturprojekter i 

overensstemmelse med nærværende 

forordning, idet grænseoverskridende 

forbindelser og manglende forbindelser 

prioriteres. Indtil den 31. december 2023 

skal udvælgelsen af støtteberettigede 

projekter overholde de nationale tildelinger 

under Samhørighedsfonden med hensyn til 

70 % af de overførte midler. Fra og med 

den 1. januar 2024 skal midler, der 

overføres til programmet, og som ikke er 

afsat til et transportinfrastrukturprojekt, 

stilles til rådighed for alle medlemsstater, 

der er berettiget til støtte fra 

Samhørighedsfonden, til finansiering af 

transportinfrastrukturprojekter i 

overensstemmelse med nærværende 

forordning. 

Or. pt 
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João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Ángela Vallina, Neoklis Sylikiotis, 

Merja Kyllönen, Sofia Sakorafa 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička, Henna Virkkunen 

Oprettelse af Connecting Europe-faciliteten 

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

Forslag til forordning 

Artikel 6 – stk. 1 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Programmet gennemføres ved 

direkte forvaltning i overensstemmelse 

med finansforordningen eller ved indirekte 

forvaltning med de i finansforordningens 

artikel [61, stk. 1, litra c)], omhandlede 

organer. 

1. Programmet gennemføres ved 

direkte og delt forvaltning i 

overensstemmelse med finansforordningen 

eller ved indirekte forvaltning med de i 

finansforordningens artikel [61, stk. 1, litra 

c)], omhandlede organer. Hvis der er tale 

om delt forvaltning, skal der oprettes 

nationale rammebeløb, og det samlede 

bevillingsbeløb skal sættes til side med et 

samlet beløb på mindst 50 % af de 

samlede programbevillinger. 

Or. pt 
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João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Ángela Vallina 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička, Henna Virkkunen 

Oprettelse af Connecting Europe-faciliteten 

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

Forslag til forordning 

Artikel 16 – stk. 1 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Der kan ydes tilskud i kombination 

med finansiering fra Den Europæiske 

Investeringsbank eller nationale 

erhvervsfremmende banker eller andre 

udviklingsinstitutioner og offentlige 

finansielle institutioner samt fra 

finansieringsinstitutter og investorer i den 

private sektor, herunder gennem offentlig-

private partnerskaber. 

1. Der kan ydes tilskud i kombination 

med finansiering fra Den Europæiske 

Investeringsbank eller nationale 

erhvervsfremmende banker eller andre 

udviklingsinstitutioner og offentlige 

finansielle institutioner samt fra 

finansieringsinstitutter og investorer i den 

private sektor. 

Or. pt 

 


