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6.12.2018 A8-0409/49 

Ändringsförslag  49 

Florent Marcellesi 

för Verts/ALE-gruppen 

Dario Tamburrano 

 

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 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 A8-0409/50 

Ändringsförslag  50 

Florent Marcellesi 

för Verts/ALE-gruppen 

Dario Tamburrano 

 

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 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. 

Or. en 



 

AM\1171566SV.docx  PE631.579v01-00 

SV Förenade i mångfalden SV 

 

6.12.2018 A8-0409/51 

Ändringsförslag  51 

Florent Marcellesi 

för Verts/ALE-gruppen 

Dario Tamburrano 

 

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 9 – punkt 3 – led ba (nytt) 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (ba) Åtgärder för användning 

uteslutande av förnybart väte eller 

förnybar biometan, efter att ha klassats 

som stödberättigande enligt en metod 

framtagen av kommissionen. Minst 

följande element ska ingå: 

 i) En förteckning över obligatoriska 

tekniska anpassningar som måste 

genomföras. 

 ii) Den lägsta effektivitets- och 

livscykelskoefficient som måste uppnås. 

 iii) Den totala nivån av hållbarhet och 

minskning av växthusgaser som måste 

uppnås. 

 Kommissionen ska anta delegerade akter i 

enlighet med artikel 24 för att fastställa 

metoden. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/52 

Ändringsförslag  52 

Florent Marcellesi 

för Verts/ALE-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 9 – punkt 3 – led bb (nytt) 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (bb) Åtgärder som rör 

energiinfrastrukturprojekt som bidrar till 

bättre energieffektivitet i de fall då 

projekten påverkar gränsöverskridande 

energiflöden, bland annat genom 

efterfrågeflexibilitet och smarta nät. 

 I energisektorn ska följande åtgärder inte 

vara berättigande till ekonomiskt stöd 

från unionen inom ramen för denna 

förordning: 

 i) Åtgärder som rör produktion, 

bearbetning, överföring, distribution, 

lagring och förbränning av fossila 

bränslen. 

 ii) Åtgärder i samband med projekt för 

förnybar och koldioxidfri gas i vilka 

fossila resurser transporteras. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0409/53 

Ändringsförslag  53 

Florent Marcellesi 

för Verts/ALE-gruppen 

Dario Tamburrano 

 

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 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 
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6.12.2018 A8-0409/54 

Ändringsförslag  54 

Florent Marcellesi 

för Verts/ALE-gruppen 

Dario Tamburrano 

 

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 

Bilaga – del Ia (ny) 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Ia Klimatspårning och klimatsäkring 

av tilldelade medel 

 För att se till att de mål om 

klimatintegrering som föreskrivs i denna 

förordning uppnås ska kommissionen 

inrätta ett system för klimatspårning av de 

tilldelade medlen och den faktiska 

finansieringen med hjälp av systemet med 

Riomarkörer, med uppdelning mellan 

begränsning och anpassning och de olika 

sektorerna och deras minskade 

växthusgasutsläpp. 

 Klimatsäkringen ska gå utöver dagens 

metoder för koldioxidprissättning och 

koldioxidavtryck, och åtminstone omfatta 

följande kriterier: 

 (a) Integrering av principen om 

”energieffektivitet först”. 

 (b) Inverkan på miljö och samhälle på 

lång sikt. 

 (c) Livscykelanalys av projekt i syfte att 

minimera den skadliga påverkan och 

maximera nyttan med åtgärder för 

begränsning av och anpassning till 

klimatförändringar. För detta ändamål 

ska en testmetod tillhandahållas på 

grundval av en vägledning som 
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kommissionen ska ta fram utifrån 

klimatscenariot med 1,5 graders 

uppvärmning inom sektorsspecifika 

strategier för minskade koldioxidutsläpp. 

Or. en 

 

 


