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KORTFATTAD MOTIVERING

Kommissionens förslag

Budgetförordningen innehåller de principer och förfaranden som styr upprättandet och 
genomförandet av EU:s budget och kontrollen av dess medel. Genom den föreslagna 
översynen avser kommissionen att få till stånd enklare och mer flexibla regler som bör bidra 
till att optimera utnyttjandet och effekten av den innevarande budgetramen som löper till 
2020. I översynen ingår omfattande ändringar av de allmänna finansiella bestämmelserna 
(förslagets del 1) och motsvarande ändringar till reglerna för de sektorsspecifika fonderna 
(del 2). Förslaget ändrar också en rad specifika bestämmelser i de grundläggande rättsakterna 
för EU:s finansieringsprogram, särskilt de europeiska struktur- och investeringsfonderna. 

Vad gäller transportområdet inför förslaget ett ”koncept med kombinationsinstrument” i 
Fonden för ett sammanlänkat Europa (FSE) och föreskriver motsvarande allmänna 
bestämmelser i budgetförordningen (artiklarna 2, 153 och 272). För FSE – Transport höjer 
förslaget också den finansieringsram som är tillgänglig för FSE – Transport i syfte att ge 
ytterligare stöd till TEN–T-projekt (artikel 272/16a.7) Vidare breddar en ändring av 
Europeiska regionala utvecklingsfonden utrymmet för investeringsstöd till infrastruktur för 
hållbar turism (artikel 264). 

Syftet med kombinationsinstrument för FSE är att effektivisera EU:s finansiering av projekt 
av gemensamt intresse i de transeuropeiska näten genom att (i) dra till sig ytterligare resurser 
från privata investerare, (ii) stärka den offentliga finansieringen genom att kombinera FSE-
bidrag eller finansierings-/riskdelningsinstrument med finansiering från institutionella partner 
och investerare, (iii) stärka samordningen vid förberedelse, finansiering och ingivande av 
projekt samt (iv) möjliggöra en mer flexibel uppsättning projekt över tiden, t.ex. med 
avseende på projektets finansiella mognad och utvecklingsgrad. 

Kombinationsinstrument kommer att genomföras direkt av de institutionella partner som valts 
ut av kommissionen, exempelvis Europeiska investeringsbanken eller nationella 
utvecklingsbanker (artikel 153). Kombinationsinstrument för FSE kan finansieras både via 
bidrag och via finansieringsinstrument. De kan stödja projekt med såväl bidrag som 
finansieringsinstrument, t.ex. garantier. När finansieringsinstrument kombineras måste avtal 
och investeringar följa respektive regler i avdelning X, vilket också är tillämpligt för 
kombinationer med bidrag (artikel 208.2), och en förhandsutvärdering måste göras av 
kombinationsinstrumentet i dess helhet.  

Förslaget ändrar inte FSE:s prioriteringar för projekt som är berättigade till stöd via 
kombinerade insatser. Dessa förblir desamma som i den nuvarande förordningen och i 
riktlinjerna för TEN-T.  Den befintliga styrformen för FSE tillämpas också, vilket innebär att 
medlemsstaterna via FSE-kommittén hörs om och i slutändan godkänner inrättandet av ett 
kombinationsinstrument liksom valet av de projekt det finansierar. Kommissionens respektive 
beslut kommer att översändas till parlamentet och rådet.  

Föredragandens ståndpunkt

Föredraganden välkomnar förslaget eftersom det föreskriver inrättandet av 
kombinationsinstrument och användningen av kombinerade åtgärder på tydliga grunder både i 
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FSE och i den underliggande budgetförordningen. Kombinerad finansiering betonas således 
som ett nytt verktyg som är tillgängligt inom EU-finansieringen för både myndigheter och 
investerare i medlemsstaterna. Den bör göra det lättare för dem att hitta det bästa alternativet 
för att utveckla och finansiera TEN–T-projekt genom att kombinera finansiellt stöd från EU 
med sina egna resurser. Mot bakgrund av de enorma behoven av investeringar i 
transportinfrastruktur och medlemsstaternas och EU:s ansträngda offentliga budgetar (vilket 
på nytt kommer att kännas av i nästa fleråriga budgetram) är det mycket viktigt att skapa 
utrymme för största möjliga flexibilitet vid användningen av tillgängliga EU-medel och stärka 
effekten av dessa medel genom att i största möjliga utsträckning skapa synergier mellan 
offentliga och privata resurser på alla nivåer. 

På transportområdet används kombinerad finansiering ännu inte i praktiken inom den 
innevarande FSE, men man kommer att börja i arbetsprogrammet för 2018 med utgångspunkt 
i de ca 1 miljard euro som då kommer att finnas kvar för FSE-bidrag. Nyligen genomförda 
transportprojekt, t.ex. i hamnen i Calais, inom kollektivtrafiken i Riga eller 
garantiprogrammet för grön sjöfart, som bygger på kombinerat stöd från FSE-bidrag eller 
skuldinstrument och finansiering (bl.a. från Efsi) antyder potentialen i en flexibel 
stödmekanism. Kommande ansökningsomgångar för FSE under 2017 kommer redan att testa 
stärkt samordning i samband med projektinlämningen, om än inte i form av 
kombinationsinstrument.  Det skulle vara särskilt önskvärt att kombinerad finansiering gav 
upphov till transport- och mobilitetsprojekt som vidgar och breddar ursprungliga 
infrastrukturinvesteringar som mottar stöd från FSE. 

Mot bakgrund av detta bör kombinerad finansiering för FSE göra det möjligt att kombinera 
EU-bidrag eller EU-finansieringsinstrument med institutionell finansiering, t.ex. från EIB och 
Efsi, men den bör också främja en vidare kombination med bidrag från nationella budgetar 
eller privata investeringar. Föredraganden föreslår därför att den uppsättning kombinationer 
som anges i skäl 239 och artikel 2 ska förtydligas.

Det är också viktigt att den kombinerade finansieringen inom FSE är flexibel i syfte att 
återspegla mångfalden vad gäller planerade TEN–T-projekt och behov i medlemsstaterna. 
Urvalet av stödberättigade projekt kommer att ske inom ramen för kombinationsinstrument på 
grundval av deras (finansiella) utvecklingsgrad. Därför är det viktigt att projekten granskas 
utifrån kvalitativa kriterier och inte bara listas utifrån sin finansiella mognad eller attraktivitet. 
Föredraganden föreslår att kommissionen ska fastställa nödvändiga kriterier för att säkerställa 
ett transparent och balanserat urvalsförfarande hos genomförandepartnerna (FSE-
artikel 16a.6).          

Transporter skulle kunna bli det första området att dra nytta av det nya alternativet med 
kombinerad finansiering eftersom det råder stor efterfrågan på stöd i de planerade TEN–T-
projekten. Allteftersom investeringarna i energi- och telekommunikationsnäten ökar 
(inklusive möjliga synergier med transporter såsom i infrastruktur för alternativa bränslen 
eller intelligenta transporter) bör de nya reglerna underlätta kombinerad finansiering i alla 
FSE-sektorer. Då projekt av gemensamt intresse inkluderar tredjeländer bör användningen av 
kombinationsinstrument inte begränsas till transporter utan utvidgas till att omfatta alla FSE-
sektorer. Föredraganden föreslår att FSE-artikel 16a.7 ska ändras i enlighet härmed. 

Slutligen ger föredraganden sitt fulla stöd till en ökning av finansieringsramen för FSE –
transport till 80–95 % (från dagens 80–85 %) av den budget som redan har tilldelats fram till 
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2020. Detta bör frigöra ytterligare resurser som akut behövs för att stödja TEN–T-projekt för 
vilka alla FSE-ansökningsomgångar har varit kraftigt övertecknade.
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ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för transport och turism uppmanar budgetutskottet och budgetkontrollutskottet att 
som ansvariga utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) De grundläggande 
budgetprinciperna bör bibehållas. De 
undantag från dessa grundläggande 
principer som gäller för specifika områden 
som forskning, yttre åtgärder och 
strukturfonder bör ses över på nytt och i 
möjligaste mån förenklas, och man bör 
därvid ta hänsyn till huruvida ett enskilt 
undantag fortfarande är relevant, om det 
ger ett mervärde för budgeten och om det 
medför en väsentlig administrativ börda för 
berörda parter.

(3) De grundläggande 
budgetprinciperna bör bibehållas. De 
undantag från dessa grundläggande 
principer som gäller för specifika områden 
som forskning, yttre åtgärder och 
strukturfonder bör ses över på nytt och i 
möjligaste mån förenklas, och man bör 
därvid ta hänsyn till huruvida ett enskilt 
undantag fortfarande är relevant, om det 
ger ett mervärde för budgeten och om det 
medför en väsentlig administrativ börda för 
berörda parter. Det bör vara möjligt att 
använda strukturfonderna i 
kombinationsinstrument för att 
möjliggöra stöd till projekt med stort 
europeiskt mervärde på 
transportinfrastrukturområdet i alla 
kategorier av regioner, inbegripet i de 
mest utvecklade regionerna och i 
övergångsregionerna.

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) Uppgifter om mottagarens namn 
och belägenhet samt om belopp och 
användning av medlen bör inte 
offentliggöras om det riskerar att äventyra 
mottagarens integritet, vilken skyddas av 
stadgan om de grundläggande rättigheterna 
i Europeiska unionen, eller skulle skada 
mottagarens berättigade affärsintressen.

(22) Uppgifter om mottagarens namn 
och belägenhet samt om belopp och 
användning av medlen bör inte 
offentliggöras om det föreligger en faktisk 
risk för att ett sådant offentliggörande 
skulle kunna äventyra mottagarens 
integritet, vilken skyddas av stadgan om de 
grundläggande rättigheterna i Europeiska 
unionen, eller skulle skada mottagarens 
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berättigade affärsintressen.

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 239

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(239) För att öka effektiviteten bör ett 
eller flera kombinationsinstrument införas 
inom ramen för Fonden för ett 
sammanlänkat Europa (FSE). Avsikten 
med dessa kombinationsinstrument är att 
kombinera icke-återbetalningspliktiga 
bidrag och/eller finansieringsinstrument 
från unionens budget, inklusive en 
blandning av kapitalandelar i FSE och 
FSE-skuldinstrument, med finansiering 
från EIB-gruppen (inklusive EIB-
finansiering inom ramen för Efsi) eller från 
andra finansinstitut eller investerare.

(239) För att öka effektiviteten bör ett 
eller flera kombinationsinstrument införas 
inom ramen för Fonden för ett 
sammanlänkat Europa (FSE). Avsikten 
med dessa kombinationsinstrument är att 
kombinera icke-återbetalningspliktiga 
bidrag (såsom bidrag från 
medlemsstaternas budgetar, FSE-bidrag 
och de europeiska struktur- och 
investeringsfonderna) och/eller 
finansieringsinstrument från unionens 
budget (inklusive kombinationer av 
kapitalandelar i FSE och FSE-
skuldinstrument), med finansiering från 
EIB-gruppen (inklusive EIB-finansiering 
inom ramen för Efsi), nationella 
utvecklingsbanker eller från andra 
finansinstitut eller investerare, inklusive 
privat finansiellt stöd, i form av såväl 
direkta som indirekta finansiella bidrag 
(bland annat genom offentlig-privata 
partnerskap). 

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 240

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(240) Kombinationsinstrument under
FSE har till syfte att förstärka 
unionsutgifternas multiplikatoreffekt 
genom att utgöra incitament för privata 
investerare att skjuta till ytterligare 
resurser. Det behöver därför säkerställas
att åtgärder finansieras på detta sätt blir 
ekonomiskt och finansiellt livskraftiga.

(240) Kombinationsinstrument för FSE 
har till syfte att förstärka unionsutgifternas 
multiplikatoreffekt genom att utgöra 
incitament för privata investerare att skjuta 
till ytterligare resurser. De bör också 
säkerställa att åtgärder som finansieras på 
detta sätt blir ekonomiskt och finansiellt 
livskraftiga, och bidra till att unionens 
mål för att uppnå målen från 
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klimatkonferensen i Paris (COP 21) och 
för jobbskapande och gränsöverskridande 
förbindelsemöjligheter uppnås. När både 
FSE och Efsi används för att finansiera 
åtgärder bör revisionsrätten utföra en 
utvärdering som analyserar huruvida 
dessa bidrar till uppnåendet av unionens 
ovannämnda mål.

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 240a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(240a) Finansieringen av EIB:s 
garantifond inom ramen för Efsi kommer 
från EU:s budget. EIB bör således 
systematiskt kunna ingripa för att 
tillhandahålla en första förlust-garanti i 
gemensamma finansieringsmekanismer 
för insatser som redan stöds av EU:s 
budget (FSE, Efsi osv.) i syfte att 
möjliggöra och underlätta additionalitet 
och deltagande från privata 
medinvesterare inom ramen för 
kombinationsinstrument för FSE. 

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 241

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(241) Som stöd till genomförandet av de 
projekt som ger störst mervärde för det 
transeuropeiska transportnätet med 
avseende på stomnätskorridorer, 
gränsöverskridande projekt och projekt 
inom övriga avsnitt av stomnätet behöver 
man införa en viss flexibilitet vid
förvaltningen av det fleråriga 
arbetsprogrammet, så att utnyttjandet av 
budgetmedlen kan nå upp till 95 % enligt 

utgår
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förordning (EU) nr 1316/2013.

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Skäl 241a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(241a) För att genomförandet av projekt 
för slutförande av det transeuropeiska 
transportnätet ska kunna fortsätta krävs 
det att beloppen i följande fleråriga 
budgetram inte understiger 2,5 % för 
transportsektorn. 

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Skäl 241b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(241b) Styrningen av 
kombinationsinstrument bör bygga på en 
förhandsutvärdering enligt 
budgetförordningen och bör beakta 
erfarenheterna i samband med 
genomförandet av den blandade 
finansiering inom FSE som det hänvisas 
till i FSE:s fleråriga arbetsprogram 
20171a, som offentliggjordes den 
20 januari 2017. Kombinationsinstrument 
för FSE bör fastställas av de fleråriga 
och/eller årliga arbetsprogram som antas 
enligt artiklarna 17 och 25 i 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 1316/20131b. 
Kommissionen bör se till att 
Europaparlamentet och rådet på ett öppet 
sätt och så snabbt som möjligt informeras 
om genomförandet av 
kombinationsinstrument.

________________

1a Kommissionens genomförandebeslut av 
den 20 januari 2017 om ändring av 
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kommissionens genomförandebeslut 
C(2014)1921 om fastställande av det 
fleråriga arbetsprogrammet 2014 för 
finansiellt stöd avseende Fonden för ett 
sammanlänkat Europa (FSE) –
transportsektorn för perioden 2014–2020 
C(2017)0164.

1aEuropaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 1316/2013 av den 11 
december 2013 om inrättande av Fonden 
för ett sammanlänkat Europa, om 
ändring av förordning (EU) nr 913/2010 
och om upphävande av förordningarna 
(EG) nr 680/2007 och (EG) nr 67/2010, 
text av betydelse för EES (EUT L 348, 
20.12.2013, s. 129).

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Skäl 241c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(241c) Syftet med 
kombinationsinstrument för FSE är att 
möjliggöra och göra det enklare att lämna 
in en enda ansökan för alla typer av stöd, 
inklusive unionsbidrag från FSE och 
finansiering från den privata sektorn. 
Kombinationsinstrumenten bör sträva 
efter att optimera ansökningsförfarandet 
för projektansvariga genom att införa en 
gemensam process för teknisk och 
finansiell utvärdering.

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Skäl 241d (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(241d) Kombinationsinstrumenten för 
FSE bör göra tidsramen för inlämning av 
projekt mer flexibel genom att förenkla 
och anpassa förfarandet för 
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projektidentifiering och finansiering. De 
bör också öka de deltagande 
finansinstitutens egenansvar och 
engagemang och minska risken för att 
projekt för vilka bidrag har avsatts inte 
får till stånd en ekonomisk avslutning och 
därför inte erhåller betalningar.

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Skäl 241e (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(241e) Kombinationsinstrument för FSE 
bör medföra större samordning, utbyte av 
information och samarbete mellan 
medlemsstaterna, kommissionen, EIB, 
nationella utvecklingsbanker och privata 
investerare i syfte att skapa och stödja ett 
hälsosamt tillflöde av projekt som syftar 
till att uppnå FSE:s politiska mål.

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. kombinerad åtgärd: en åtgärd som 
genomförs inom ramen för ett 
kombinationsinstrument som sammanför 
icke-återbetalningspliktiga former av stöd 
och/eller finansieringsinstrument från EU:s 
budget och finansieringsinstrument från 
institutioner för utvecklingsfinansiering 
eller andra offentliga finansinstitut och 
kommersiella finansinstitut och 
investerare. Kombinerade åtgärder kan 
inbegripa förberedande åtgärder som leder 
till potentiella investeringar från 
finansinstitut.

6. kombinerad åtgärd: en åtgärd som 
genomförs inom ramen för ett 
kombinationsinstrument som sammanför 
icke-återbetalningspliktiga former av stöd 
och/eller finansieringsinstrument från EU:s 
budget och finansieringsinstrument från 
institutioner för utvecklingsfinansiering 
eller andra offentliga finansinstitut och 
kommersiella finansinstitut och 
investerare, oaktat bestämmelsen i artikel 
201.4 enligt vilken endast 
offentligrättsliga organ eller organ med 
offentliga förvaltningsuppgifter kan ges i 
uppgift att genomföra unionens budget. 
Kombinerade åtgärder kan inbegripa 
förberedande åtgärder som leder till 
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potentiella investeringar från finansinstitut.

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. kombinationsinstrument: ett 
instrument som inrättats som en ram för 
samarbete mellan kommissionen och 
institutioner för utvecklingsfinansiering 
eller andra offentliga finansinstitut och 
kommersiella finansinstitut och 
investerare, med syftet att uppnå vissa 
prioriterade unionsmål och unionsstrategier 
med hjälp av kombinerade åtgärder och 
andra enskilda åtgärder.

7. kombinationsinstrument: ett 
instrument som inrättats som en ram för 
samarbete mellan kommissionen och 
institutioner för utvecklingsfinansiering 
eller andra offentliga finansinstitut och 
kommersiella finansinstitut och 
investerare, med syftet att uppnå vissa 
prioriterade unionsmål och unionsstrategier 
med hjälp av kombinerade åtgärder och 
andra enskilda åtgärder, utan att detta 
leder till en privatisering av vinster eller 
en socialisering av förluster, oaktat 
bestämmelsen i artikel 201.4 enligt vilken 
endast offentligrättsliga organ eller organ 
med offentliga förvaltningsuppgifter kan 
ges i uppgift att genomföra unionens 
budget.

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Artikel 272 – punkt 1 – led -1 (nytt)
Förordning (EU) nr 1316/2013
Artikel 15 – punkt 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-1 I artikel 15.1 ska följande led 
läggas till:

”ba) bidra till att minimera de externa 
kostnaderna, inbegripet sådana externa 
kostnader som orsakas av 
klimatförändringar och olyckor,"

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Artikel 272 – punkt 1 – led 1
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Förordning (EU) nr 1316/2013
Artikel 16a – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Det sammanlagda bidraget från 
unionens allmänna budget till 
kombinationsinstrument för FSE får uppgå 
till högst 10 % av den totala 
finansieringsramen för FSE enligt artikel 
5.1.

3. Det sammanlagda bidrag från 
unionens allmänna budget till 
kombinationsinstrument för FSE och 
finansieringsinstrument som fastställs i 
artikel 14.2 får uppgå till högst 10 % av 
den totala finansieringsramen för FSE 
enligt artikel 5.1.

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Artikel 272 – punkt 1 – led 1
Förordning (EU) nr 1316/2013
Artikel 16a – punkt 3 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om de 10 % av den totala 
finansieringsram för FSE som avses i 
artikel 5.1 inte används i sin helhet för 
kombinationsinstrument för FSE 
och/eller finansieringsinstrument, ska det 
kvarvarande beloppet göras tillgängligt 
för och omfördelas till den totala 
finansieringsram för FSE som avses i 
artikel 5.1.

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Artikel 272 – punkt 1 – led 1
Förordning (EU) nr 1316/2013
Artikel 16a – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Stöd som ges inom ramen för 
kombinationsinstrument för FSE i form av 
bidrag ska uppfylla kriterierna för 
stödberättigande och villkoren för 
finansiellt stöd enligt artikel 7. Storleken 
på det finansiella stöd som ska beviljas till 
de kombinerade insatser som stöds med 

4. Stöd som ges inom ramen för 
kombinationsinstrument för FSE i form av 
bidrag och finansieringsinstrument ska 
uppfylla kriterierna för stödberättigande 
och villkoren för finansiellt stöd enligt 
artikel 7. Storleken på det finansiella stöd 
som ska beviljas till de kombinerade 
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hjälp av ett kombinationsinstrument för 
FSE ska anpassas på grundval av en 
kostnads-nyttoanalys och behovet av att 
maximera unionsfinansieringens 
hävstångseffekt.

insatser som stöds med hjälp av ett 
kombinationsinstrument för FSE ska 
anpassas på grundval av en kostnads-
nyttoanalys, tillgängliga medel i unionens 
budget och behovet av att maximera 
unionsfinansieringens hävstångseffekt. 
Beviljade bidrag får inte överstiga de 
stödnivåer som fastställs i artikel 10.

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Artikel 272 – punkt 1 – led 1
Förordning (EU) nr 1316/2013
Artikel 16a – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Kommissionen ska, i samarbete 
med EIB, undersöka möjligheten för EIB 
att systematiskt tillhandahålla en första 
förlust-garanti inom 
kombinationsinstrument för FSE i syfte 
att möjliggöra och underlätta 
additionalitet och privata medinvesterares 
deltagande i transportsektorn. 

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Artikel 272 – punkt 1 – led 1
Förordning (EU) nr 1316/2013
Artikel 16a – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Unionen, medlemsstaterna och 
andra investerare får bidra till 
kombinationsinstrument för FSE, förutsatt 
att kommissionen samtycker till eventuella 
specificeringar av kriterierna för 
berättigande till stöd för kombinerade 
insatser och/eller den investeringsstrategi 
för instrumentet som kan vara nödvändiga 
på grund av det ytterligare bidraget. Dessa 
ytterligare medel ska genomföras av 
kommissionen i enlighet med punkt 2.

5. Unionen, medlemsstaterna och 
andra investerare får bidra till 
kombinationsinstrument för FSE, förutsatt 
att kommissionen samtycker till 
specificeringarna av kriterierna för 
berättigande till stöd för kombinerade 
insatser och/eller den investeringsstrategi 
för instrumentet som kan vara nödvändiga 
på grund av det ytterligare bidraget och för 
att uppfylla kraven i denna förordning 
när projekt av gemensamt intresse 
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genomförs. Dessa ytterligare medel ska 
genomföras av kommissionen i enlighet 
med punkt 2.

Kommissionen ska anta delegerade akter i 
enlighet med artikel 26 för att komplettera 
denna förordning med avseende på 
fastställande av detaljerade bestämmelser 
och villkor för de specificeringar som 
avses i första stycket och som kan krävas 
för bidrag från medlemsstater eller andra 
investerare.

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Artikel 272 – punkt 1 – led 1
Förordning (EU) nr 1316/2013
Artikel 16a – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

‘6. Kombinerade insatser med stöd 
genom ett kombinationsinstrument för FSE 
ska väljas ut på grundval av 
utvecklingsgrad och eftersträva sektoriell 
diversifiering i enlighet med artiklarna 3 
och 4 samt geografisk balans mellan 
medlemsstaterna. De ska”

‘6. Kombinerade insatser med stöd 
genom ett kombinationsinstrument för FSE 
ska väljas ut på grundval av 
utvecklingsgrad, med beaktande av en 
uppsättning minimikriterier.  
Kommissionen ska anta delegerade akter i 
enlighet med artikel 26 med avseende på 
fastställande av dessa kriterier, och 
eftersträva sektoriell diversifiering i 
enlighet med artiklarna 3 och 4 samt 
geografisk balans mellan medlemsstaterna. 
De ska”

Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Artikel 272 – punkt 1 – led 1
Förordning (EU) nr 1316/2013
Artikel 16a – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

‘7. Kombinerade insatser i tredjeländer 
får stödjas genom ett 
kombinationsinstrument för FSE –

‘7. Kombinerade insatser i tredjeländer 
får stödjas genom ett 
kombinationsinstrument för FSE om dessa 
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Transport, om dessa insatser är 
nödvändiga för genomförandet av ett 
projekt av gemensamt intresse.”

insatser är nödvändiga för genomförandet 
av ett projekt av gemensamt intresse.”

Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
Artikel 272 – punkt 1 – led 2
Förordning (EU) nr 1316/2013
Artikel 17 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. I artikel 17.3 ska andra stycket 
ersättas med följande:

utgår

”Finansieringsramen ska motsvara 
mellan 80 % och 95 % av de budgetmedel 
som avses i artikel 5.1 a.”
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