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7.12.2018 A8-0409/41 

Ändringsförslag  41 

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

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička, Henna Virkkunen 

Inrättande av Fonden för ett sammanlänkat Europa 

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

Förslag till förordning 

Artikel 3 – punkt 1 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Programmet har det allmänna målet 

att utveckla och modernisera de 

transeuropeiska näten inom transport-, 

energi- och digitaliseringsområdena och 

att underlätta gränsöverskridande 

samarbete inom området förnybar energi, 

med beaktande av de långsiktiga 

åtagandena om minskade koldioxidutsläpp 

och med tonvikt på synergier mellan 

sektorer. 

1. Programmet har det allmänna målet 

att utveckla och modernisera de nationella 

och de transeuropeiska näten inom 

transport-, energi- och 

digitaliseringssektorerna, vilka är 

avgörande sektorer för medlemsstaternas 

utveckling och särskilt bidrar till 

strategisk utveckling av sektorer som 

ligger till grund för den offentliga 

politiken, och att underlätta 

gränsöverskridande samarbete inom 

området förnybar energi, med beaktande av 

de långsiktiga åtagandena om minskade 

koldioxidutsläpp och med tonvikt på 

synergier mellan sektorer. 

Or. pt 
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7.12.2018 A8-0409/42 

Ändringsförslag  42 

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

Merja Kyllönen, Sofia Sakorafa 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička, Henna Virkkunen 

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 – led ii 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

ii) 11 285 493 000 euro överförda 

från Sammanhållningsfonden, för 

användning i enlighet med denna 

förordning uteslutande i de medlemsstater 

som är berättigade till finansiering från 

Sammanhållningsfonden,  

utgår 

Or. pt 
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7.12.2018 A8-0409/43 

Ändringsförslag  43 

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

Merja Kyllönen, Sofia Sakorafa 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička, Henna Virkkunen 

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 – led iii 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

iii) 6 500 000 000 euro från klustret för 

försvar, för det särskilda mål som avses i 

artikel 3.2 a ii. 

iii) 17 785 493 000 euro från rubriken 

Säkerhet och försvar, för det särskilda mål 

som avses i artikel 3.2 a i. 

Or. pt 
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7.12.2018 A8-0409/44 

Ändringsförslag  44 

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

Merja Kyllönen, Sofia Sakorafa 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička, Henna Virkkunen 

Inrättande av Fonden för ett sammanlänkat Europa 

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

Förslag till förordning 

Artikel 4 – punkt 3 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. Kommissionen får inte avvika från 

de belopp som avses i led 2 a ii. 

utgår 

Or. pt 
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7.12.2018 A8-0409/45 

Ändringsförslag  45 

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

Merja Kyllönen, Sofia Sakorafa 

 

Betänkande A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička, Henna Virkkunen 

Inrättande av Fonden för ett sammanlänkat Europa 

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

Förslag till förordning 

Artikel 4 – punkt 7 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

7. Beloppet från 

Sammanhållningsfonden ska överföras i 

enlighet med denna förordning, med 

förbehåll för punkt 8 och utan att det 

påverkar tillämpningen av artikel 14.2 b. 

utgår 

Or. pt 
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7.12.2018 A8-0409/46 

Ändringsförslag  46 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Ángela Vallina, Merja Kyllönen, 

Sofia Sakorafa 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička, Henna Virkkunen 

Inrättande av Fonden för ett sammanlänkat Europa 

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

Förslag till förordning 

Artikel 4 – punkt 8 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

8. När det gäller de belopp som förs 

över från Sammanhållningsfonden ska 30 

% av dessa belopp göras omedelbart 

tillgängliga för alla medlemsstater som är 

berättigade till stöd från 

Sammanhållningsfonden för att finansiera 

transportinfrastrukturprojekt i enlighet med 

denna förordning, med prioritering av 

gränsöverskridande länkar och felande 

länkar. Fram till den 31 december 2023 ska 

urvalet av de projekt som är berättigande 

till finansiering respektera de nationella 

anslagen inom ramen för 

Sammanhållningsfonden när det gäller 70 

% av de medel som förs över. Från och 

med den 1 januari 2024 ska medel som förs 

över till programmet och som inte har 

anslagits för ett 

transportinfrastrukturprojekt göras 

tillgängliga för alla medlemsstater som är 

berättigade till stöd från 

Sammanhållningsfonden för att finansiera 

transportinfrastrukturprojekt i enlighet med 

denna förordning. 

8. När det gäller de belopp som förs 

över från klustret för försvar ska 30 % av 

dessa belopp göras omedelbart tillgängliga 

för alla medlemsstater som är berättigade 

till stöd för att finansiera 

transportinfrastrukturprojekt i enlighet med 

denna förordning, med prioritering av 

gränsöverskridande länkar och felande 

länkar. Fram till den 31 december 2023 ska 

urvalet av de projekt som är berättigande 

till finansiering respektera de nationella 

anslagen inom ramen för 

Sammanhållningsfonden när det gäller 70 

% av de medel som förs över. Från och 

med den 1 januari 2024 ska medel som förs 

över till programmet och som inte har 

anslagits för ett 

transportinfrastrukturprojekt göras 

tillgängliga för alla medlemsstater som är 

berättigade till stöd från 

Sammanhållningsfonden för att finansiera 

transportinfrastrukturprojekt i enlighet med 

denna förordning. 

Or. pt 
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7.12.2018 A8-0409/47 

Ändringsförslag  47 

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

Merja Kyllönen, Sofia Sakorafa 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička, Henna Virkkunen 

Inrättande av Fonden för ett sammanlänkat Europa 

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

Förslag till förordning 

Artikel 6 – punkt 1 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Programmet ska genomföras genom 

direkt förvaltning i enlighet med 

budgetförordningen eller indirekt 

förvaltning genom organ som avses i 

artikel [61.1 c] i budgetförordningen. 

1. Programmet ska genomföras genom 

direkt och delad förvaltning i enlighet med 

budgetförordningen eller genom indirekt 

förvaltning genom organ som avses i 

artikel [61.1 c] i budgetförordningen. Vid 

delad förvaltning måste nationella anslag 

fastställas och avsättas, och deras totala 

belopp måste uppgå till minst 50 % av de 

totala anslagen till programmet. 

Or. pt 
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7.12.2018 A8-0409/48 

Ändringsförslag  48 

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

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0409/2018 

Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička, Henna Virkkunen 

Inrättande av Fonden för ett sammanlänkat Europa 

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

Förslag till förordning 

Artikel 16 – punkt 1 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Bidrag får användas tillsammans 

med finansiering från Europeiska 

investeringsbanken eller nationella 

utvecklingsbanker eller andra offentliga 

finansinstitut samt från privata 

finansinstitut och investerare, inbegripet 

genom offentlig-privata partnerskap. 

1. Bidrag får användas tillsammans 

med finansiering från Europeiska 

investeringsbanken eller nationella 

utvecklingsbanker eller andra offentliga 

finansinstitut samt från privata 

finansinstitut och investerare i den privata 

sektorn. 

Or. pt 

 

 

 


