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KORT BEGRUNDELSE

Kommissionens forslag

Finansforordningen fastsætter de principper og procedurer, der skal følges ved fastlæggelsen 
og brugen af EU's budget og ved kontrollen af EU-midlerne. Med den foreslåede revision 
sigter Kommissionen mod at opnå enklere og mere fleksible regler, som skal bidrage til at 
optimere udgifterne og virkningen af den nuværende FFR, som løber indtil 2020. Revisionen 
omfatter nogle omfattende ændringer af de generelle finansielle regler (del 1) og tilsvarende 
ændringer af reglerne for de sektorspecifikke midler (del 2). Forslaget ændrer også en række 
særlige bestemmelser i de grundlæggende retsakter for EU's finansieringsprogrammer, særlig 
de europæiske struktur- og investeringsfonde. 

Hvad angår transportområdet indfører forslaget en "blandingstilgang" i Connecting Europe-
faciliteten (CEF) og fastsætter de tilsvarende generelle regler i finansforordningen (artikel 2, 
153 og 272). Forslaget hæver også finansieringsrammen for CEF-Transport med henblik på at 
give yderligere støtte til TEN-T-projekter (artikel 272/16a, stk. 7). Herudover foretages der en 
ændring i relation til Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU), der udvider 
omfanget af investeringer til fremme af bæredygtig turistinfrastruktur (artikel 264). 

CEF-blandingsfaciliteter har til formål at øge effektiviteten af EU's finansiering til projekter 
af fælles interesse i de transeuropæiske net ved i) at tiltrække yderligere midler fra private 
investorer, ii) at løfte den offentlige finansiering via en kombination af CEF-tilskud eller 
finansierings-/risikodelingsinstrumenter med finansiering fra institutionelle partnere og 
investorer, iii) at forbedre koordineringen inden for forberedelse, finansiering og indgivelse af 
projekter og iv) at give mulighed for en mere fleksibel gruppering af projekter over tid, f.eks. 
med hensyn til projektets finansielle parathed og modenhed. 

Blandingsfaciliteterne vil blive gennemført indirekte af nogle institutionelle partnere, der er 
valgt af Kommissionen, som f.eks. Den Europæiske Investeringsbank eller nationale 
erhvervsfremmende banker (artikel 153). CEF-blandingsfaciliteterne kan finansieres af 
rammerne for tilskud og finansielle instrumenter. De kan støtte projekter med tilskud og 
finansielle instrumenter som f.eks. garantier. Hvis en blandingsfacilitet anvender finansielle 
instrumenter, skal aftalerne og investeringerne overholde de respektive regler i direktivets 
afsnit X, som også gælder for kombinationer med tilskud (artikel 208, stk. 2) og kræver en 
forudgående evaluering af blandingsfaciliteten som helhed. 

Forslaget ændrer ikke prioriteterne under CEF for støtteberettigelsen af projekter, der støttes i 
en blandingsfacilitet. De vil være de samme som dem, der er fastsat i den nuværende 
forordning og TEN-T-retningslinjerne. Den eksisterende CEF-forvaltning vil også finde 
anvendelse, således at medlemsstaterne gennem CEF-udvalget bliver hørt om og i sidste ende 
godkender oprettelsen af en blandingsfacilitet og udvælgelsen af de projekter, den finansierer. 
De respektive afgørelser fra Kommissionen fremsendes til Parlamentet og til Rådet. 

Ordførerens holdning

Ordføreren glæder sig over forslaget, da det skaber et klart grundlag for oprettelsen af 
blandingsfaciliteter og anvendelsen af blandingsoperationer i både CEF og den underliggende 
finansforordning. Blanding fremhæves således som et nyt værktøj til EU-finansiering for både 
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myndigheder og investorer i medlemsstaterne. Det skal også gøre det muligt for dem at finde 
den bedste metode til at udvikle og finansiere TEN-T-projekter ved at kombinere finansiel 
bistand fra EU med egne midler. I lyset af det meget store behov for investeringer i 
transportinfrastruktur og de belastede offentlige budgetter i medlemsstaterne og EU (som igen 
vil kunne mærkes i den næste FFR) er det afgørende at sikre størst mulig fleksibilitet i brugen 
af de tilgængelige EU-midler og give dem større virkning ved at skabe synergi mellem 
offentlige og private ressourcer på alle niveauer i videst mulige omfang. 

Blanding inden for transport skal stadig undersøges i praksis under den nuværende CEF med 
udgangspunkt i arbejdsprogrammet for 2018 og de ca. 1 mia. EUR, der til den tid vil være 
tilbage til CEF-tilskud. Nylige transportprojekter, f.eks. i havnen i Calais, i offentlig transport 
i Riga eller "Green Shipping Guarantee"-programmet, der bygger på kombineret støtte fra 
CEF-tilskud eller gældsinstrumenter og finansiering (herunder fra EFSI), giver et fingerpeg 
om potentialet i en fleksibel støttemekanisme. Man vil allerede i forbindelse med de 
kommende indkaldelser af forslag under CEF i 2017 kunne prøve en øget koordinering med 
hensyn til indgivelse af projekter, dog endnu ikke i form af blandingsfaciliteter. Det ville især 
være ønskeligt, at blanding udløser transport- og mobilitetsprojekter, der udvider og 
opskalerer de oprindelige infrastrukturinvesteringer med støtte fra CEF. 

CEF-blanding bør på denne baggrund gøre det muligt at kombinere EU-tilskud eller -
finansieringsinstrumenter med institutionel finansiering, f.eks. fra EIB og EFSI, men også 
fremme en bredere kombination med bidrag fra de nationale budgetter eller private investorer. 
Ordføreren foreslår derfor at præcisere rækken af kombinationer i betragtning 239 og 
artikel 2.

Det er også afgørende med fleksibilitet i CEF-blandingen for at afspejle mangfoldigheden af 
TEN-T-projekterne og behovene i medlemsstaterne. Da de støtteberettigede projekter vil blive 
(forhånds)udvalgt inden for blandingsfaciliteterne på grundlag af deres (finansielle) 
modenhed, er det vigtigt at sikre, at projekterne screenes ud fra deres kvalitet og ikke de facto 
hovedsagelig grupperes efter deres finansielle parathed eller tiltrækningskraft. Ordføreren 
foreslår, at Kommissionen fastsætter de nødvendige kriterier for at sikre en gennemsigtig og 
afbalanceret udvælgelsesproces hos gennemførelsespartnerne (CEF-artikel 16a, stk. 6).

Transportområdet kan blive det første, der drager fordel af den nye mulighed for blanding, på 
grund af en stærk efterspørgsel efter støtte i TEN-T-projekterne. Eftersom investeringerne i 
energi- og telekommunikationsnet stiger (inklusive mulig synergi med transport såsom i 
infrastruktur inden for alternative brændstoffer eller intelligent transport), bør de nye regler 
fremme blanding i alle CEF-sektorer. Når projekter af fælles interesse involverer tredjelande, 
bør brugen af blandingsfaciliteter ikke være begrænset til transport, men bør udvides til alle 
CEF-sektorer. Ordføreren foreslår at ændre CEF-artikel 16a, stk. 7, i overensstemmelse 
hermed. 

Endelig støtter ordføreren fuldt ud forhøjelsen af finansieringsrammen for CEF-Transport til 
80-95 % (fra de nuværende 80-85 %) af de budgetmidler, der allerede er afsat indtil 2020. 
Dette bør frigøre nogle hårdt tiltrængte yderligere ressourcer til at støtte nogle TEN-T-
projekter, for hvilke indkaldelserne af forslag under CEF gav langt flere ansøgninger, end der 
var ressourcer til.
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ÆNDRINGSFORSLAG

Transport- og Turismeudvalget opfordrer Budgetudvalget og Budgetkontroludvalget, som er 
korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) De grundlæggende 
budgetprincipper bør opretholdes. 
Undtagelserne fra disse grundlæggende 
principper bør for specifikke områder som 
f.eks. forskning, foranstaltninger udadtil og 
strukturfonde revideres og så vidt muligt 
forenkles under hensyntagen til deres 
fortsatte relevans, deres merværdi for 
budgettet og den byrde, de medfører for de 
interesserede parter.

(3) De grundlæggende 
budgetprincipper bør opretholdes. 
Undtagelserne fra disse grundlæggende 
principper bør for specifikke områder som 
f.eks. forskning, foranstaltninger udadtil og 
strukturfonde revideres og så vidt muligt 
forenkles under hensyntagen til deres 
fortsatte relevans, deres merværdi for 
budgettet og den byrde, de medfører for de 
interesserede parter. Det bør være muligt 
at anvende strukturfondene i 
blandingsfaciliteter for at muliggøre støtte 
til projekter af stor europæisk merværdi 
inden for transportinfrastruktur i alle 
typer regioner, herunder de mest 
udviklede regioner og overgangsregioner.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) Modtagerens navn og lokalitet og 
beløbet og formålet med midlerne bør ikke 
offentliggøres, hvis det risikerer at bringe 
modtagerens integritet, der er beskyttet af 
Den Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder, i fare, eller 
ville skade modtagerens legitime 
kommercielle interesser.

(22) Modtagerens navn og lokalitet og 
beløbet og formålet med midlerne bør ikke 
offentliggøres, hvis det er bevist, at en 
sådan offentliggørelse muligvis kan
bringe modtagerens integritet, der er 
beskyttet af Den Europæiske Unions 
charter om grundlæggende rettigheder, i 
fare, eller ville skade modtagerens legitime 
kommercielle interesser.

Ændringsforslag 3
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Forslag til forordning
Betragtning 239

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(239) For at øge interventionernes 
effektivitet kan der oprettes en eller flere 
blandingsfaciliteter under Connecting 
Europe-faciliteten (CEF). Disse 
blandingsfaciliteter bør bruges til at 
finansiere blandingsoperationer, som består 
i foranstaltninger, hvor man kombinerer 
ikke-tilbagebetalingspligtige støtteformer 
og/eller finansielle instrumenter fra EU-
budgettet, herunder en kombination af 
egenkapitalinstrumenter og finansielle 
gældsinstrumenter under CEF, og
finansiering fra EIB-Gruppen (herunder 
EIB-finansiering under EFSI), 
udviklingsinstitutioner eller andre 
finansieringsinstitutter samt investorer.

(239) For at øge interventionernes 
effektivitet kan der oprettes en eller flere 
blandingsfaciliteter under Connecting 
Europe-faciliteten (CEF). Disse 
blandingsfaciliteter bør bruges til at 
finansiere blandingsoperationer, som består 
i foranstaltninger, hvor man kombinerer 
ikke-tilbagebetalingspligtige støtteformer 
(såsom fra medlemsstatsbudgetter, CEF-
tilskud og de europæiske struktur- og 
investeringsfonde) og/eller finansielle 
instrumenter fra EU-budgettet (herunder 
kombinationer af egenkapitalinstrumenter 
og finansielle gældsinstrumenter under 
CEF) med finansiering fra EIB-Gruppen 
(herunder EIB-finansiering under EFSI), 
nationale erhvervsfremmende banker, 
udviklingsinstitutioner eller andre 
finansieringsinstitutter samt investorer, 
herunder privat finansiel støtte, i form af 
både direkte og indirekte finansielle 
bidrag (herunder gennem konstruktioner 
med offentlig-private partnerskaber). 

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 240

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(240) En blandingsfacilitet under CEF
bør tage sigte på at forstærke 
multiplikatoreffekten af Unionens udgifter 
ved at tiltrække yderligere midler fra 
private investorer. Derudover bør det 
sikres, at de støttede foranstaltninger bliver 
økonomisk og finansielt levedygtige.

(240) CEF-blandingsfaciliteter bør tage 
sigte på at forstærke multiplikatoreffekten 
af Unionens udgifter ved at tiltrække 
yderligere midler fra private investorer. 
Derudover bør det sikres, at de støttede 
foranstaltninger bliver økonomisk og 
finansielt levedygtige og bør medvirke til 
realiseringen af Unionens mål, der blev 
fastsat på klimakonferencen i Paris 
(COP21), og dens mål om jobskabelse og 
grænseoverskridende konnektivitet. Når 
både CEF og EFSI anvendes til 
finansiering af foranstaltninger, bør 
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Revisionsretten foretage en evaluering, 
hvori det analyseres, om 
foranstaltningerne bidrager til at nå de 
nævnte mål for Unionen.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 240 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(240a) Finansieringen af EIB's 
garantifond under EFSI, kommer fra 
EU's budget. EIB bør derfor være i stand 
til at gribe ind systematisk for at stille first 
loss-garanti i de fælles 
finansieringsmekanismer for aktiviteter, 
der allerede modtager støtte fra EU's 
budget (CEF, EFSI, etc.), for at 
muliggøre og lette additionalitet og 
deltagelse af private medinvestorer i 
forbindelse med CEF-blandingsfaciliteter. 

Ændringsforslag6

Forslag til forordning
Betragtning 241

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(241) For at støtte gennemførelsen af de 
projekter, der har størst merværdi for det 
transeuropæiske transportnet i 
forbindelse med hovednetkorridorerne, 
grænseoverskridende projekter og 
projekter vedrørende andre dele af 
hovednettet, er det nødvendigt at tillade en 
vis fleksibilitet i anvendelsen af det 
flerårige arbejdsprogram, således at det er 
muligt at nå op til 95 % af de finansielle 
og budgetmæssige ressourcer, der er 
anført i forordning (EU) nr. 1316/2013.

udgår

Ændringsforslag 7
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Forslag til forordning
Betragtning 241 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(241a) For at fortsætte gennemførelsen af 
projekter til fuldførelse af det 
transeuropæiske transportnet er det 
nødvendigt, at beløbene for den følgende 
FFR ikke er under 2,5 % for 
transportsektoren. 

Ændringsforslag8

Forslag til forordning
Betragtning 241 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(241b) Forvaltningen af 
blandingsfaciliteterne bør bygge på en 
forudgående evaluering i henhold til 
finansforordningen og bør tage hensyn til 
erfaringerne fra gennemførelsen af den 
indkaldelse af forslag med "blandet" 
finansiering under CEF, som er 
omhandlet i det flerårige arbejdsprogram 
for 2017 for CEF1a, der blev offentliggjort 
den 20. januar 2017. CEF-
blandingsfaciliteterne bør fastsættes i de 
flerårige og/eller årlige 
arbejdsprogrammer, der vedtages i 
henhold til artikel 17 og 25 i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. 1316/20131b. Kommissionen bør sørge 
for en gennemsigtig og rettidig 
rapportering til Europa-Parlamentet og 
Rådet om gennemførelsen af 
blandingsfaciliteter.

________________

1a Kommissionens 
gennemførelsesafgørelse af 20. januar 
2017 om ændring af Kommissionens 
gennemførelsesafgørelse C(2014) 1921 
om oprettelse af et flerårigt 
arbejdsprogram for 2014-2020 om 
finansiel bistand i forbindelse med 
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Connecting Europe-faciliteten (CEF) -
Transportsektoren C(2017)0164.

1b Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 1316/2013 af 11. 
december 2013 om oprettelse af 
Connecting Europe-faciliteten, om 
ændring af forordning (EU) nr. 913/2010 
og om ophævelse af forordning (EF) nr. 
680/2007 og (EF) nr. 67/2010, EØS-
relevant tekst (EUT L 348 af 20.12.2013, 
s. 129-171).

Ændringsforslag9

Forslag til forordning
Betragtning 241 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(241c) Formålet med CEF-
blandingsfaciliteter er at fremme og 
strømline én enkelt ansøgning for alle 
former for støtte, herunder om CEF-
tilskud fra Unionen og finansiering fra 
den private sektor. Blandingsfaciliteterne 
bør sigte mod at optimere 
ansøgningsproceduren for 
projektiværksættere ved at indføre en 
fælles evalueringsproces ud fra et teknisk 
og et økonomisk synspunkt.

Ændringsforslag10

Forslag til forordning
Betragtning 241 d (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(241d) CEF-blandingsfaciliteter bør øge 
fleksibiliteten for så vidt angår tidsplanen 
for forelæggelse af projekter, forenkling 
og strømlining af 
projektidentifikationsprocessen og 
finansiering. De bør også øge følelsen af 
ejerskab og engagementet hos de 
involverede finansielle institutioner og 
mindske risikoen for, at projekter, der har 
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fået tilsagn om tilskud, ikke afsluttes 
finansielt og derfor ikke modtager 
betaling.

Ændringsforslag11

Forslag til forordning
Betragtning 241 e (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(241e) CEF-blandingsfaciliteter bør 
medføre øget koordinering, udveksling af 
oplysninger og samarbejde mellem 
medlemsstaterne, Kommissionen, EIB, de 
nationale erhvervsfremmende banker og 
private investorer med henblik på at 
udvikle og støtte en sund projektpipeline, 
som forfølger CEF-politikkens mål.

Ændringsforslag12

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. "blandingsoperation": en 
foranstaltning, der gennemføres inden for 
rammerne af en blandingsfacilitet, som 
kombinerer støtte og/eller finansielle 
instrumenter, der ikke skal tilbagebetales, 
fra EU-budgettet og finansielle 
instrumenter fra udviklingsinstitutioner 
eller andre offentlige 
finansieringsinstitutioner samt fra 
kommercielle finansielle institutioner og 
investorer. Blandingsoperationer kan 
omfatte forberedende foranstaltninger, der 
fører til potentielle investeringer fra 
finansieringsinstitutioner

6. "blandingsoperation": en 
foranstaltning, der gennemføres inden for 
rammerne af en blandingsfacilitet, som 
kombinerer støtte og/eller finansielle 
instrumenter, der ikke skal tilbagebetales, 
fra EU-budgettet og finansielle 
instrumenter fra udviklingsinstitutioner 
eller andre offentlige 
finansieringsinstitutioner samt fra 
kommercielle finansielle institutioner og 
investorer, uanset reglen i artikel 201, stk. 
4, hvori det hedder, at kun offentligretlige 
organer eller organer, der har fået 
overdraget samfundsopgaver, kan betros 
gennemførelsen af EU-budgettet. 
Blandingsoperationer kan omfatte 
forberedende foranstaltninger, der fører til 
potentielle investeringer fra 
finansieringsinstitutioner
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Ændringsforslag13

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. "blandingsfacilitet": en facilitet, der 
er etableret som en samarbejdsramme 
mellem Kommissionen og 
udviklingsinstitutioner eller andre 
offentlige finansieringsinstitutioner samt 
kommercielle finansieringsinstitutioner og 
investorer, med henblik på at nå visse af 
Unionens prioriterede mål og politikker 
ved hjælp af blandingsoperationer og andre 
individuelle foranstaltninger

7. "blandingsfacilitet": en facilitet, der 
er etableret som en samarbejdsramme 
mellem Kommissionen og 
udviklingsinstitutioner eller andre 
offentlige finansieringsinstitutioner samt 
kommercielle finansieringsinstitutioner og 
investorer, med henblik på at nå visse af 
Unionens prioriterede mål og politikker 
ved hjælp af blandingsoperationer og andre 
individuelle foranstaltninger, uden at det 
fører til privatisering af profitter eller 
socialisering af tab, uanset reglen i artikel 
201, stk. 4, hvori det hedder, at kun 
offentligretlige organer eller organer, der 
har fået overdraget samfundsopgaver, kan 
betros gennemførelsen af EU-budgettet

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Artikel 272 – stk. 1 – nr. -1 (ny)
Forordning (EU) nr. 1316/2013
Artikel 15 – stk. 1 – litra b a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1 I artikel 15, stk. 1, indsættes 
følgende litra:

"ba) bidrage til at minimere de 
eksterne omkostninger, herunder sådanne 
som forårsages af klimaændringer og 
ulykker"

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Artikel 272 – stk. 1 – nr. 1
Forordning (EU) nr. 1316/2013
Artikel 16 a – stk. 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Det samlede bidrag fra Unionens 
budget til CEF-blandingsfaciliteter må ikke 
overstige 10 % af den samlede 
finansieringsramme for CEF, jf. artikel 5, 
stk. 1.

3. Summen af det samlede bidrag fra 
Unionens budget til CEF-
blandingsfaciliteter og de finansielle 
instrumenter, der er fastsat i artikel 14, 
stk. 2, må ikke overstige 10 % af den 
samlede finansieringsramme for CEF, jf. 
artikel 5, stk. 1.

Ændringsforslag16

Forslag til forordning
Artikel 272 – stk. 1 – nr. 1
Forordning (EU) nr. 1316/2013
Artikel 16a – stk. 3 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis de 10 % af den samlede 
finansieringsramme for CEF, jf. artikel 5, 
stk. 1, ikke anvendes fuldt ud til CEF-
blandingsfaciliteter og/eller finansielle 
instrumenter, skal det resterende beløb 
stilles til rådighed for og omfordeles til 
den samlede finansieringsramme for 
CEF, jf. artikel 5, stk. 1.

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Artikel 272 – stk. 1 – nr. 1
Forordning (EU) nr. 1316/2013
Artikel 16a – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Støtte ydet under CEF-
blandingsfaciliteten i form af tilskud skal 
opfylde de støtteberettigelseskriterier og 
betingelser for finansiel støtte, der er 
fastsat i artikel 7 Størrelsen af den 
finansielle støtte, der ydes til 
blandingstransaktioner, som støttes via en 
CEF-blandingsfacilitet, afpasses på 
grundlag af en costbenefitanalyse og 
nødvendigheden af at maksimere EU-

4. Støtte ydet under CEF-
blandingsfaciliteten i form af tilskud og 
finansielle instrumenter skal opfylde de 
støtteberettigelseskriterier og betingelser 
for finansiel støtte, der er fastsat i artikel 7.
Størrelsen af den finansielle støtte, der ydes 
til blandingstransaktioner, som støttes via 
en CEF-blandingsfacilitet, afpasses på 
grundlag af en costbenefitanalyse, 
disponibiliteten af EU-budgetmidler og 
nødvendigheden af at maksimere EU-
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finansieringens løftestangseffekt. finansieringens løftestangseffekt. Det 
ydede tilskud må ikke overstige de 
finansieringsprocenter, der er fastsat i 
artikel 10.

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Artikel 272 – stk. 1 – nr. 1
Forordning (EU) nr. 1316/2013
Artikel 16 a – stk. 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Kommissionen undersøger i 
samarbejde med EIB muligheden for, at 
EIB systematisk stiller first loss-garantier 
i forbindelse med CEF-
blandingsfaciliteter for at muliggøre og 
lette additionalitet og deltagelse af private 
medinvestorer i transportsektoren. 

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Artikel 272 – stk. 1 – nr. 1
Forordning (EU) nr. 1316/2013
Artikel 16 a – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Unionen, enhver medlemsstat og 
andre investorer kan bidrage til CEF-
blandingsfaciliteterne, forudsat at 
Kommissionen kan godkende de 
tilpasninger af støtteberettigelseskriterierne 
ved blandingstransaktioner og/eller 
facilitetens investeringsstrategi, der måtte 
blive nødvendige på grund af de yderligere 
bidrag. Ved gennemførelsen af sådanne 
yderligere midler følger Kommissionen 
reglerne i stk. 2.

5. Unionen, enhver medlemsstat og 
andre investorer kan bidrage til CEF-
blandingsfaciliteterne, forudsat at 
Kommissionen kan godkende de 
tilpasninger af støtteberettigelseskriterierne 
ved blandingstransaktioner og/eller 
facilitetens investeringsstrategi, der måtte 
blive nødvendige på grund af de yderligere 
bidrag og med henblik på at opfylde
kravene i denne forordning, når de 
gennemfører projekter af fælles interesse.
Ved gennemførelsen af sådanne yderligere 
midler følger Kommissionen reglerne i stk. 
2.

Kommissionen vedtager delegerede 
retsakter i overensstemmelse med 
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artikel 26 for at supplere denne 
forordning ved at fastlægge detaljerede 
regler og betingelser for de i første afsnit 
omhandlede tilpasninger, som kan være 
nødvendige for bidrag fra 
medlemsstaterne eller andre investorer.

Ændringsforslag20

Forslag til forordning
Artikel 272 – stk. 1 – nr. 1
Forordning (EU) nr. 1316/2013
Artikel 16a – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Blandingstransaktioner, der støttes 
under en CEF-blandingsfacilitet, udvælges 
ud fra deres investeringsmodenhed, og der 
skal tilstræbes en diversificering på 
sektorer i overensstemmelse med artikel 3 
og 4 samt geografisk balance blandt 
medlemsstaterne. De skal:

6. Blandingstransaktioner, der støttes 
under en CEF-blandingsfacilitet, udvælges 
ud fra deres investeringsmodenhed, under 
hensyntagen til en række 
minimumskriterier. Kommissionen 
vedtager delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 26, som 
fastlægger disse kriterier, og der skal 
tilstræbes en diversificering på sektorer i 
overensstemmelse med artikel 3 og 4 samt 
geografisk balance blandt 
medlemsstaterne. De skal:

Ændringsforslag21

Forslag til forordning
Artikel 272 – stk. 1 – nr. 1
Forordning (EU) nr. 1316/2013
Artikel 16a – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Der kan via en blandingsfacilitet 
under CEF-Transport ydes støtte til 
blandingstransaktioner i tredjelande, hvis 
disse er nødvendige for gennemførelsen af 
et projekt af fælles interesse.

7. Der kan via en blandingsfacilitet 
under CEF ydes støtte til 
blandingstransaktioner i tredjelande, hvis 
disse er nødvendige for gennemførelsen af 
et projekt af fælles interesse.

Ændringsforslag 22
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Forslag til forordning
Artikel 272 – stk. 1 – nr. 2
Forordning (EU) nr. 1316/2013
Artikel 17 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Artikel 17, stk. 3, andet afsnit, 
affattes således:

udgår

”Beløbet i finansieringsrammen skal 
udgøre mellem 80% og 95 % af de i 
artikel 5, stk. 1, litra a), nævnte 
budgetmidler.”
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