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7.12.2018 A8-0409/55 

Ändringsförslag  55 

Tania González Peñas, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, Paloma López Bermejo, 

Estefanía Torres Martínez, 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0409/2018 

Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička 

Inrättande av Fonden för ett sammanlänkat Europa 

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

Förslag till förordning 

Skäl 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(2) Syftet med Fonden för ett 

sammanlänkat Europa (nedan kallad 

programmet) är att påskynda 

investeringarna på området för 

transeuropeiska nät och stimulera till ökade 

medel från både den offentliga och den 

privata sektorn, samtidigt som 

rättssäkerheten ökas och principen om 

teknikneutralitet respekteras. Programmet 

bör möjliggöra maximala synergier mellan 

transport-, energi- och 

digitaliseringssektorerna och därmed 

effektivisera unionens åtgärder och 

optimera kostnaderna för genomförandet. 

(2) Syftet med Fonden för ett 

sammanlänkat Europa (nedan kallad 

programmet) är att påskynda 

investeringarna på området för 

transeuropeiska nät och stimulera till ökade 

medel från både den offentliga och den 

privata sektorn, samtidigt som 

rättssäkerheten ökas. Programmet bör 

möjliggöra maximala synergier mellan 

transport-, energi- och 

digitaliseringssektorerna och därmed 

effektivisera unionens åtgärder och 

optimera kostnaderna för genomförandet. 

__________________ __________________ 

    

Or. en 
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7.12.2018 A8-0409/56 

Ändringsförslag  56 

Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Barbara Spinelli, Marisa Matias, 

Neoklis Sylikiotis, Sabine Lösing, Eleonora Forenza, Sofia Sakorafa, Rina Rinja Kari, 

Paloma López Bermejo, Estefanía Torres Martínez 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0409/2018 

Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička 

Inrättande av Fonden för ett sammanlänkat Europa 

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

Förslag till förordning 

Skäl 4 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(4) För att spegla vikten av att 

bekämpa klimatförändringarna, i linje med 

unionens åtaganden att genomföra 

Parisavtalet och uppfylla FN:s mål för 

hållbar utveckling, bör denna förordning 

integrera klimatåtgärder och leda till att det 

övergripande målet, dvs. att 25 % av 

utgifterna i EU-budgeten ska stödja 

klimatmål, kan uppnås3. Åtgärder som rör 

klimatmål inom ramen för detta program 

förväntas utgöra 60 % av programmets 

totala finansieringsram, baserat på bl.a. 

följande Rio-markörer: i)100 % för de 

utgifter som rör järnvägsinfrastruktur, 

alternativa bränslen, rena 

stadstransporter, överföring och lagring av 

elektricitet, smarta nät, koldioxidtransport 

och förnybar energi, ii)40 % för inre 

vattenvägar och multimodala transporter, 

samt gasinfrastruktur – om detta 

möjliggör ökad användning av förnybart 

väte eller biometan. Relevanta åtgärder 

kommer att identifieras under programmets 

utarbetande och genomförande och 

omprövas i samband med relevanta 

utvärderings- och översynsprocesser. För 

att förhindra att infrastruktur är sårbar för 

långsiktiga klimatförändringar och 

säkerställa att kostnaderna för 

(4) För att spegla vikten av att 

bekämpa klimatförändringarna, i linje med 

unionens åtaganden att genomföra 

Parisavtalet och uppfylla FN:s 17 mål för 

hållbar utveckling, bör denna förordning 

integrera klimatåtgärder och leda till att det 

övergripande målet, dvs. att 25 % av 

utgifterna i EU-budgeten ska stödja 

klimatmål, kan uppnås. Åtgärder som rör 

klimatmål inom ramen för detta program 

förväntas utgöra minst 70 % av 

programmets totala finansieringsram, 

baserat på bl.a. följande Rio-markörer: 

i)100 % avseende utgifter som rör 

järnvägsinfrastruktur, utsläppsfri rörlighet, 

stadstransporter utan koldioxidutsläpp och 

fossila bränslen, överföring och lagring av 

elektricitet, energieffektivitet, smarta nät 

och förnybar energi, ii) 40 % för hållbara 

och farbara inre vattenvägar och 

multimodala transporter, samt 

laddningsinfrastruktur och förnybart väte 
– om detta är förenligt med klimatmålen 

och möjliggör en mätbar övergång bort 

från fossila bränslen. Relevanta åtgärder 

kommer att identifieras under programmets 

utarbetande och genomförande och 

omprövas i samband med relevanta 

utvärderings- och översynsprocesser. För 
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växthusgasutsläpp till följd av ett projekt 

ingår i projektets ekonomiska utvärdering, 

bör projekt som stöds genom programmet 

klimatsäkras i enlighet med anvisningar 

som bör utarbetas av kommissionen i linje 

med de anvisningar som utarbetas för 

andra unionsprogram, om detta är relevant. 

att förhindra att infrastruktur är sårbar för 

långsiktiga klimatförändringar och 

säkerställa att kostnaderna för 

växthusgasutsläpp till följd av ett projekt 

ingår i projektets ekonomiska utvärdering, 

bör projekt som stöds genom programmet 

klimatsäkras i enlighet med anvisningar 

som bör utarbetas av kommissionen i linje 

med de anvisningar som utarbetas för 

andra unionsprogram, om detta är relevant. 

I linje med unionens mål och åtaganden 

att minska klimatförändringarnas effekter 

bör programmet uppmuntra till en 

trafikomställning till mer hållbara 

transportsätt, såsom järnväg, rena 

stadstransporter, sjötransporter och inre 

vattenvägar. 

_____________________ ____________________ 

3 COM(2018) 321, s. 13 3 COM(2018) 321, s. 13 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0409/57 

Ändringsförslag  57 

Tania González Peñas, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, Marisa Matias, 

Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Estefanía Torres Martínez 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0409/2018 

Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička 

Inrättande av Fonden för ett sammanlänkat Europa 

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

Förslag till förordning 

Skäl 8 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(8) För att uppnå de mål som fastställs i 

TEN-T-riktlinjerna är det nödvändigt att 

prioritera stöd till de gränsöverskridande 

och felande länkarna och att säkerställa, 

om så är tillämpligt, att de åtgärder som 

stöds är förenliga med de arbetsplaner för 

korridorer som fastställs enligt artikel 47 i 

förordning (EU) nr 1315/2013 och med 

den övergripande nätutvecklingen i fråga 

om prestanda och driftskompatibilitet. 

(8) För att uppnå de mål som fastställs i 

TEN-T-riktlinjerna är det nödvändigt att 

prioritera stöd till de gränsöverskridande 

och felande länkarna och att säkerställa, 

om så är tillämpligt, att de åtgärder som 

stöds är förenliga med de arbetsplaner för 

korridorer som fastställs enligt artikel 47 i 

förordning (EU) nr 1315/2013 och med 

den övergripande nätutvecklingen i fråga 

om prestanda och driftskompatibilitet, 

inbegripet för det europeiska 

cykelledsnätet. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0409/58 

Ändringsförslag  58 

Xabier Benito Ziluaga, Barbara Spinelli, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, 

Sabine Lösing, Eleonora Forenza, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, 

Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, 

Estefanía Torres Martínez 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0409/2018 

Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička 

Inrättande av Fonden för ett sammanlänkat Europa 

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

Förslag till förordning 

Skäl 14 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(14) I linje med det gemensamma 

meddelandet om förbättrad militär 

mobilitet i Europeiska unionen från 

november 20179 understryks i den 

handlingsplan för militär rörlighet som 

antogs den 28 mars 2018 av 

kommissionen och unionens höga 

representant för utrikes frågor och 

säkerhetspolitik10 att politiken för 

transportinfrastruktur erbjuder goda 

möjligheter att öka synergierna mellan 

försvarsbehoven och TEN-T. I 

handlingsplanen anges att rådet ska 

uppmanas att senast i mitten av 2018 

överväga och validera de militära kraven 

avseende transportinfrastrukturen, och att 

kommissionen senast 2019 ska fastställa 

vilka delar av det transeuropeiska 

transportnätet som är lämpliga för 

militära transporter, inklusive nödvändiga 

uppgraderingar av befintlig infrastruktur. 

Unionsfinansiering för att genomföra 

projekt för dubbla användningsområden 

bör inrättas genom programmet, på 

grundval av specifika arbetsprogram som 

anger de tillämpliga kraven enligt vad 

utgår 
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som definieras i handlingsplanen. 

______________  

9 JOIN(2017) 41  

10 JOIN(2018) 5  

Or. en 
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7.12.2018 A8-0409/59 

Ändringsförslag  59 

Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Barbara Spinelli, Marisa Matias, 

Sabine Lösing, Eleonora Forenza, Sofia Sakorafa, Rina Rinja Kari, 

Paloma López Bermejo, Estefanía Torres Martínez 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0409/2018 

Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička 

Inrättande av Fonden för ett sammanlänkat Europa 

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

Förslag till förordning 

Skäl 18a (nytt) 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (18a) I förordning (EU) nr XXX 

[omarbetning av förordningen om 

styrning av energiunionen] betonas 

principen att energieffektivitet ska sättas i 

första rummet, vilket innebär att man, 

innan man fattar beslut i frågor om 

energiplanering, energipolitik och 

investeringar i energi, överväger om det 

inte finns kostnadseffektiva, tekniskt och 

ekonomiskt förnuftiga och miljöriktiga 

alternativa energieffektivitetsåtgärder som 

helt eller delvis skulle kunna ersätta de 

tänkta åtgärderna för planering, politik 

och investeringar, och att målen för 

respektive beslut ändå skulle uppnås. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0409/60 

Ändringsförslag  60 

Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Barbara Spinelli, Marisa Matias, 

Neoklis Sylikiotis, Sabine Lösing, Eleonora Forenza, Sofia Sakorafa, Rina Rinja Kari, 

Paloma López Bermejo, Estefanía Torres Martínez 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0409/2018 

Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička 

Inrättande av Fonden för ett sammanlänkat Europa 

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

Förslag till förordning 

Skäl 20 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(20) Innovativ infrastrukturteknik som 

möjliggör övergång till koldioxidsnåla 

energi- och mobilitetssystem och förbättrar 

försörjningstryggheten är nödvändiga för 

unionens strategi för minskade 

koldioxidutsläpp. Kommissionen 

underströk särskilt i ”Meddelande om att 

stärka Europas energinät” av den 23 

november 201713 att elektriciteten, där 

förnybar energi kommer att utgöra hälften 

av elproduktionen senast 2030, i allt högre 

grad kommer att driva på minskade 

koldioxidutsläpp i sektorer där fossila 

bränslen tidigare dominerat, t.ex. transport, 

industri och uppvärmning och kylning, och 

att den transeuropeiska politiken för 

energiinfrastruktur i enlighet med detta allt 

mer inriktas mot projekt som rör 

sammanlänkningar av elnät, lagring av el 

och smarta nät. För att ge stöd till unionens 

mål för minskade koldioxidutsläpp bör 

teknik och projekt som bidrar till 

övergången till en koldioxidsnål ekonomi 

vederbörligen beaktas och prioriteras. 

Kommissionen kommer att inom ramen 

för programmet försöka öka antalet projekt 

som rör gränsöverskridande smarta nät, 

(20) Innovativ infrastrukturteknik som 

möjliggör övergång till hållbara 

koldioxidsnåla energi- och 

mobilitetssystem och förbättrar 

försörjningstryggheten är nödvändiga för 

unionens strategi för minskade 

koldioxidutsläpp. Kommissionen 

underströk särskilt i ”Meddelande om att 

stärka Europas energinät” av den 23 

november 201713 att elektriciteten, där 

förnybar energi kommer att utgöra hälften 

av elproduktionen senast 2030, i allt högre 

grad kommer att driva på minskade 

koldioxidutsläpp i sektorer där fossila 

bränslen tidigare dominerat, t.ex. transport, 

industri och uppvärmning och kylning, och 

att fokus för den transeuropeiska politiken 

för energiinfrastruktur i enlighet med detta 

bör vara projekt som rör 

sammanlänkningar av elnät, lagring av el 

och smarta nät. För att ge stöd till unionens 

mål för minskade koldioxidutsläpp bör 

teknik och projekt som bidrar till 

övergången till en hållbar koldioxidsnål 

ekonomi vederbörligen beaktas och 

prioriteras. Kommissionen bör försöka öka 

antalet projekt som rör gränsöverskridande 

smarta nät och innovativ lagring som får 
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innovativ lagring samt koldioxidtransport. stöd genom programmet. 

_________________ ________________ 

28 COM(2017) 718 28 COM(2017) 718 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0409/61 

Ändringsförslag  61 

Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Barbara Spinelli, Marisa Matias, 

Neoklis Sylikiotis, Sabine Lösing, Eleonora Forenza, Martina Anderson, Lynn Boylan, 

Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, Rina Rinja Kari, Paloma López Bermejo, 

Estefanía Torres Martínez 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0409/2018 

Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička 

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. 

utgår 
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Or. en 
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7.12.2018 A8-0409/62 

Ändringsförslag  62 

Tania González Peñas, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, Marisa Matias, 

Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, 

Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Estefanía Torres Martínez 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0409/2018 

Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička 

Inrättande av Fonden för ett sammanlänkat Europa 

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

Förslag till förordning 

Artikel 2 – led n 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(n) studier: åtgärder som krävs för att 

förbereda genomförandet av ett projekt, 

såsom förstudier, kartläggningsstudier, 

genomförbarhetsstudier, 

utvärderingsstudier, prov- och 

valideringsstudier inbegripet i 

programvaruform, samt annat tekniskt 

stöd, inklusive förberedande åtgärder för 

att definiera och utveckla ett projekt och 

fatta beslut om finansiering av projektet, 

som exempelvis rekognoscering på plats 

och förberedelse av 

finansieringsarrangemang. 

(n) studier: åtgärder som krävs för att 

förbereda genomförandet av ett projekt, 

såsom förstudier, kartläggningsstudier, 

genomförbarhetsstudier, 

utvärderingsstudier, prov- och 

valideringsstudier inbegripet i 

programvaruform, samt annat tekniskt 

stöd, inklusive förberedande åtgärder för 

att definiera och utveckla ett projekt och 

fatta beslut om finansiering av projektet, 

som exempelvis rekognoscering på plats 

och förberedelse av 

finansieringsarrangemang, 

miljökonsekvensbedömningar, strategiska 

miljöbedömningar och bedömningar av 

tillgängligheten för personer med nedsatt 

rörlighet. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0409/63 

Ändringsförslag  63 

Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Barbara Spinelli, Marisa Matias, 

Neoklis Sylikiotis, Sabine Lösing, Eleonora Forenza, Sofia Sakorafa, Rina Rinja Kari, 

Paloma López Bermejo, Estefanía Torres Martínez 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0409/2018 

Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička 

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 

transeuropeiska näten inom transport-, 

energi- och digitaliseringsområdena och att 

underlätta gränsöverskridande samarbete 

inom området förnybar energi och 

energieffektivitet, för att bidra till att 

uppnå de långsiktiga åtagandena om 

minskade koldioxidutsläpp, bidra till 

hållbar och inkluderande tillväxt och att 

befästa territoriell, social och ekonomisk 

sammanhållning, med tonvikt på att dra 

full fördel av synergier mellan 

transportsektorn, energisektorn och den 

digitala sektorn. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0409/64 

Ändringsförslag  64 

Xabier Benito Ziluaga, Barbara Spinelli, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, 

Sabine Lösing, Joao Ferreira, Miguel Viegas, Joao Pimenta Lopes, Eleonora Forenza, 

Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, 

Rina Rinja Kari, Paloma López Bermejo, Estefanía Torres 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0409/2018 

Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička 

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 ii 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

ii) Att anpassa TEN-T-näten till 

behov avseende militär mobilitet. 

utgår 

Or. en 

 


