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Ændringsforslag 1
José Ramón Bauzá Díaz, Ondřej Kovařík, Jan-Christoph Oetjen, Bill Newton Dunn

Udkast til udtalelse
Punkt 1

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. glæder sig over, at Revisionsretten 
har fastslået, at Den Europæiske Unions 
konsoliderede regnskab for regnskabsåret 
2018 er rigtigt, og at de transaktioner, der 
ligger til grund for Unionens regnskaber 
for regnskabsåret 2018, generelt og i alt 
væsentligt er lovlige og formelt rigtige, 
bortset fra højrisikoudgifter (hovedsagelig 
godtgørelsesbaserede udgifter, som er 
underlagt komplekse regler), som har en 
anslået fejlforekomst på 4,5 %; bemærker, 
at den samlede anslåede fejlforekomst på 
2,6 % fortsat ligger over Revisionsrettens 
væsentlighedstærskel (2 %);

1. glæder sig over, at Revisionsretten 
har fastslået, at Den Europæiske Unions 
konsoliderede regnskab for regnskabsåret 
2018 er rigtigt, og at de transaktioner, der 
ligger til grund for Unionens regnskaber 
for regnskabsåret 2018, generelt og i alt 
væsentligt er lovlige og formelt rigtige, 
bortset fra højrisikoudgifter (hovedsagelig 
godtgørelsesbaserede udgifter, som er 
underlagt komplekse regler), som har en 
anslået fejlforekomst på 4,5 %; bemærker, 
at den samlede anslåede fejlforekomst på 
2,6 % fortsat ligger over Revisionsrettens 
væsentlighedstærskel (2 %); noterer sig, at 
tallet til sammenligning var 2,4 % i 2017 
og 3,1 % i 2016.

Or. en

Ændringsforslag 2
Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Lucia Vuolo, Paolo Borchia

Udkast til udtalelse
Punkt 1

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. glæder sig over, at Revisionsretten 
har fastslået, at Den Europæiske Unions 
konsoliderede regnskab for regnskabsåret 
2018 er rigtigt, og at de transaktioner, der 
ligger til grund for Unionens regnskaber 
for regnskabsåret 2018, generelt og i alt 
væsentligt er lovlige og formelt rigtige, 
bortset fra højrisikoudgifter (hovedsagelig 
godtgørelsesbaserede udgifter, som er 
underlagt komplekse regler), som har en 
anslået fejlforekomst på 4,5 %; bemærker, 
at den samlede anslåede fejlforekomst på 

1. noterer sig, at Revisionsretten har 
fastslået, at Den Europæiske Unions 
konsoliderede regnskab for regnskabsåret 
2018 er rigtigt, og at de transaktioner, der 
ligger til grund for Unionens regnskaber 
for regnskabsåret 2018, generelt og i alt 
væsentligt er lovlige og formelt rigtige, 
bortset fra højrisikoudgifter (hovedsagelig 
godtgørelsesbaserede udgifter, som er 
underlagt komplekse regler), som har en 
anslået fejlforekomst på 4,5 %; bemærker, 
at den samlede anslåede fejlforekomst på 
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2,6 % fortsat ligger over Revisionsrettens 
væsentlighedstærskel (2 %);

2,6 % fortsat ligger over Revisionsrettens 
væsentlighedstærskel (2 %);

Or. it

Ændringsforslag 3
Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Lucia Vuolo, Paolo Borchia

Udkast til udtalelse
Punkt 2 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2a. udtrykker bekymring over den 
stigende centralisering af kompetencer og 
ansvar i toppen af agenturer i 
transportsektoren, som kan medføre en 
stigning i de udgifter, der afholdes over 
EU-budgettet;

Or. it

Ændringsforslag 4
José Ramón Bauzá Díaz, Ondřej Kovařík, Jan-Christoph Oetjen, Bill Newton Dunn

Udkast til udtalelse
Punkt 3

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. glæder sig over færdiggørelsen i 
2018 af 2017-udbudsrunden med blandet 
finansiering under CEF-Transport med en 
innovativ tilgang, hvor der blev stillet et 
samlet vejledende budget på 1,35 mia. 
EUR i EU-tilskud til rådighed, som skulle 
kombineres med finansiering fra Den 
Europæiske Fond for Strategiske 
Investeringer (EFSI), Den Europæiske 
Investeringsbank, nationale 
erhvervsfremmende banker eller private 
investorer; bemærker, at den anden frist for 
indsendelse af forslag i april 2018 med 
fokus på projekter inden for innovation og 
nye teknologier, navnlig inden for 
alternative brændstoffer, til støtte for 

3. glæder sig over færdiggørelsen i 
2018 af 2017-udbudsrunden med blandet 
finansiering under CEF-Transport med en 
innovativ tilgang, hvor der blev stillet et 
samlet vejledende budget på 1,35 mia. 
EUR i EU-tilskud til rådighed, som skulle 
kombineres med finansiering fra Den 
Europæiske Fond for Strategiske 
Investeringer (EFSI), Den Europæiske 
Investeringsbank, nationale 
erhvervsfremmende banker eller private 
investorer; bemærker, at den anden frist for 
indsendelse af forslag i april 2018 med 
fokus på projekter inden for innovation og 
nye teknologier, navnlig inden for 
alternative brændstoffer, til støtte for 
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Kommissionens politik for ren mobilitet, 
resulterede i, at der blev udvalgt 35 
projekter med i alt 404,8 mio. EUR i CEF-
finansiering; bemærker, at det er 
nødvendigt at forbedre kendskabet til 
reglerne for støtteberettigelse under CEF 
blandt modtagerne;

Kommissionens politik for ren mobilitet, 
resulterede i, at der blev udvalgt 35 
projekter med i alt 404,8 mio. EUR i CEF-
finansiering; bemærker, at det er 
nødvendigt at forbedre kendskabet til 
reglerne for støtteberettigelse under CEF 
blandt modtagerne, navnlig ved at sondre 
klart mellem gennemførelseskontrakter og 
underleverandørkontrakter; minder om, 
at størrelsen på det beløb, der er brugt 
under et finansielt instrument, ikke er dets 
eneste resultatkriterium, og opfordrer 
Kommissionen til at uddybe sin 
evaluering af de resultater, der er opnået 
under EU-finansierede 
transportprojekter, og måle, om de giver 
merværdi, og om udgifterne er 
resultatorienterede;

Or. en

Ændringsforslag 5
Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Lucia Vuolo, Paolo Borchia

Udkast til udtalelse
Punkt 3

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. glæder sig over færdiggørelsen i 
2018 af 2017-udbudsrunden med blandet 
finansiering under CEF-Transport med en 
innovativ tilgang, hvor der blev stillet et 
samlet vejledende budget på 1,35 mia. 
EUR i EU-tilskud til rådighed, som skulle 
kombineres med finansiering fra Den 
Europæiske Fond for Strategiske 
Investeringer (EFSI), Den Europæiske 
Investeringsbank, nationale 
erhvervsfremmende banker eller private 
investorer; bemærker, at den anden frist for 
indsendelse af forslag i april 2018 med 
fokus på projekter inden for innovation og 
nye teknologier, navnlig inden for 
alternative brændstoffer, til støtte for 
Kommissionens politik for ren mobilitet, 
resulterede i, at der blev udvalgt 35 
projekter med i alt 404,8 mio. EUR i CEF-

3. noterer sig færdiggørelsen i 2018 af 
2017-udbudsrunden med blandet 
finansiering under CEF-Transport med en 
innovativ tilgang, hvor der blev stillet et 
samlet vejledende budget på 1,35 mia. 
EUR i EU-tilskud til rådighed, som skulle 
kombineres med finansiering fra Den 
Europæiske Fond for Strategiske 
Investeringer (EFSI), Den Europæiske 
Investeringsbank, nationale 
erhvervsfremmende banker eller private 
investorer; mener, at det er nødvendigt at 
foretage en efterfølgende vurdering af de 
pågældende projekter med henblik på at 
vurdere dette instruments effektivitet på 
baggrund af typen af finansieret 
foranstaltning; bemærker, at den anden 
frist for indsendelse af forslag i april 2018 
med fokus på projekter inden for 
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finansiering; bemærker, at det er 
nødvendigt at forbedre kendskabet til 
reglerne for støtteberettigelse under CEF 
blandt modtagerne;

innovation og nye teknologier, navnlig 
inden for alternative brændstoffer, til støtte 
for Kommissionens politik for ren 
mobilitet, resulterede i, at der blev udvalgt 
35 projekter med i alt 404,8 mio. EUR i 
CEF-finansiering; bemærker, at det er 
nødvendigt at forbedre kendskabet til 
reglerne for støtteberettigelse under CEF 
blandt modtagerne;

Or. it

Ændringsforslag 6
José Ramón Bauzá Díaz, Ondřej Kovařík, Jan-Christoph Oetjen, Bill Newton Dunn

Udkast til udtalelse
Punkt 3 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3a. opfordrer de europæiske TEN-T-
koordinatorer til at foretage en grundig 
vurdering af de færdiggjorte projekter og 
de forbedringer, der er opnået langs TEN-
T-korridorerne i den nuværende 
programmeringsperiode, og til at 
forelægge vurderingen for Parlamentet og 
Kommissionen; anmoder endvidere 
Kommissionen om at foreslå en ny 
resultatorienteret mekanisme, herunder 
for kort-, mellem- og langsigtet 
planlægning og teknisk bistand, for at øge 
merværdien af de europæiske fonde og 
sikre, at medlemsstaterne opfylder målene 
for henholdsvis 2030 og 2050 for 
henholdsvis hovednettet og det samlede 
net;

Or. en

Ændringsforslag 7
José Ramón Bauzá Díaz, Ondřej Kovařík, Jan-Christoph Oetjen, Bill Newton Dunn

Udkast til udtalelse
Punkt 4
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Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4. glæder sig over vedtagelsen af en 
ændring af det flerårige arbejdsprogram for 
CEF den 19. april 2018, som stillede et 
samlet vejledende beløb på 450 mio. EUR 
til rådighed til 2018-indkaldelsen af forslag 
under den generelle bevillingsramme for 
CEF-Transport med henblik på at støtte 
projekter af fælles interesse vedrørende de 
tværgående mål for digitalisering af 
transport, færdselssikkerhed og 
multimodalitet; glæder sig over 
vedtagelsen af en finansieringsafgørelse 
om fastlæggelse af det årlige 
arbejdsprogram for CEF, der gør det muligt 
for INEA at iværksætte 2019-indkaldelsen 
under CEF-Transport vedrørende finansiel 
bistand gennem tilskud til projekter af 
fælles interesse vedrørende 
grænseoverskridende strækninger, 
forbindelser til og udvikling af søhavne og 
afbødning af virkningerne af støj og 
vibrationer fra jernbanetransport, med et 
vejledende beløb på 100 mio. EUR til 
rådighed;

4. glæder sig over vedtagelsen af en 
ændring af det flerårige arbejdsprogram for 
CEF den 19. april 2018, som stillede et 
samlet vejledende beløb på 450 mio. EUR 
til rådighed til 2018-indkaldelsen af forslag 
under den generelle bevillingsramme for 
CEF-Transport med henblik på at støtte 
projekter af fælles interesse vedrørende de 
tværgående mål for digitalisering af 
transport, færdselssikkerhed og 
multimodalitet; minder om, at det er 
vigtigt at koordinere arbejdsprogrammer 
med henblik på at udnytte synergier 
mellem transport-, energi- og 
telekommunikationssektorerne; glæder sig 
over vedtagelsen af en 
finansieringsafgørelse om fastlæggelse af 
det årlige arbejdsprogram for CEF, der gør 
det muligt for INEA at iværksætte 2019-
indkaldelsen under CEF-Transport 
vedrørende finansiel bistand gennem 
tilskud til projekter af fælles interesse 
vedrørende grænseoverskridende 
strækninger, forbindelser til og udvikling 
af søhavne og afbødning af virkningerne af 
støj og vibrationer fra jernbanetransport, 
med et vejledende beløb på 100 mio. EUR 
til rådighed; minder om, at det for at opnå 
konkrete fordele inden for 
transportsektoren er nødvendigt, at 
budgettet forvaltes forsvarligt og anvendes 
på relevante og egnede 
investeringsprojekter, som derefter 
gennemføres rettidigt.

Or. en

Ændringsforslag 8
Mario Furore

Udkast til udtalelse
Punkt 4 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4a. bemærker med bekymring, at 
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særberetning nr. 19/20118 (Et europæisk 
højhastighedsjernbanenet: ikke en 
realitet, men et ineffektivt kludetæppe) 
satte fokus på, hvor usandsynligt det var, 
at EU's nuværende langsigtede plan for 
højhastighedsjernbaner ville blive nået, og 
at den manglede en solid EU-omfattende 
strategisk tilgang; opfordrer 
Kommissionen til at gennemføre en 
realistisk langsigtet planlægning og på 
uafhængig vis vurdere den økonomiske, 
sociale og miljømæssige indvirkning af de 
linjer, som den planlægger at finansiere;

Or. it

Ændringsforslag 9
José Ramón Bauzá Díaz, Ondřej Kovařík, Jan-Christoph Oetjen, Bill Newton Dunn

Udkast til udtalelse
Punkt 5

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5. bemærker, at der i det femte år i 
den nuværende programmeringsperiode 
2014-2020 kun var afholdt betalinger for 
ca. 23 % af de oprindeligt tildelte midler 
ved udgangen af januar 2019, hvilket satte 
spørgsmålstegn ved den fulde 
gennemførelse af CEF; gentager, at der er 
risiko for, at betalingsforsinkelser, 
frigørelser og tilbageførsler vil hobe sig 
betydeligt op inden 
programmeringsperiodens udløb, og at 
der ikke vil være tilstrækkelig tid til at 
omdirigere midlerne til andre projekter; 
gentager Revisionsrettens anbefalinger til 
Kommissionen og INEA om at sikre større 
sammenhæng og gennemsigtighed i 
projektudvælgelsesprocedurerne, at 
fastsætte bedre betingelser for rettidig 
gennemførelse af programmet og at ændre 
resultatrammen for bedre at kunne 
overvåge projektresultaterne;

5. bemærker, at der i det femte år i 
den nuværende programmeringsperiode 
2014-2020 kun var afholdt betalinger for 
ca. 23 % af de oprindeligt tildelte midler 
ved udgangen af januar 2019, hvilket satte 
spørgsmålstegn ved den fulde 
gennemførelse af CEF; gentager, at det er 
afgørende for at undgå 
betalingsforsinkelser, frigørelser og 
tilbageførsler i slutningen af 
programmeringsperioden, at INEA nøje 
overvåger den tekniske og finansielle 
gennemførelse af projekterne, således at 
der kan træffes effektive korrigerende 
foranstaltninger i tide; gentager 
Revisionsrettens anbefalinger til 
Kommissionen og INEA om at sikre større 
sammenhæng og gennemsigtighed i 
projektudvælgelsesprocedurerne, at 
fastsætte bedre betingelser for rettidig 
gennemførelse af programmet og at ændre 
resultatrammen for bedre at kunne 
overvåge projektresultaterne;
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Or. en

Ændringsforslag 10
Mario Furore

Udkast til udtalelse
Punkt 5 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5a. udtrykker bekymring over 
Revisionsrettens påstande om, at der 
fortsat er huller, manglende forbindelser 
og flaskehalse i vejnetsinfrastrukturen, og 
at der er risiko for, at hele det centrale 
net, som skal dække EU, ikke bliver 
færdiggjort i tide; minder om, at det er 
vigtigt at sikre effektive forbindelser i 
ugunstigt stillede områder, og opfordrer 
Kommissionen til at fokusere mere på 
vedligeholdelse og renovering af de 
eksisterende infrastrukturer i den næste 
finansielle programmeringsperiode;

Or. it

Ændringsforslag 11
José Ramón Bauzá Díaz, Ondřej Kovařík, Jan-Christoph Oetjen, Bill Newton Dunn

Udkast til udtalelse
Punkt 6

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6. gentager Revisionsrettens 
anmodning om at forbedre 
sammenhængen, klarheden og 
effektiviteten af rammen for 
passagerrettigheder i EU, træffe 
foranstaltninger til at fremme 
oplysningskampagner og forsyne de 
nationale håndhævelsesorganer med 
yderligere redskaber til håndhævelse af 
passagerrettigheder;

6. glæder sig over Revisionsrettens 
særberetning nr. 30/2018, hvori det 
konkluderes, at de vigtigste former for 
offentlig transport er omfattet af EU-
forordninger, hvilket gør EU's ramme for 
passagerrettigheder unik på verdensplan; 
beklager imidlertid Revisionsrettens 
konklusion om, at mange passagerer ikke 
var tilstrækkeligt bevidste om deres 
rettigheder og ofte ikke kunne drage 
fordel af dem på grund af problemer med 
håndhævelsen; gentager derfor 
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Revisionsrettens anmodning om at 
forbedre sammenhængen, klarheden og 
effektiviteten af rammen for 
passagerrettigheder i EU, træffe 
foranstaltninger til at fremme 
oplysningskampagner og forsyne de 
nationale håndhævelsesorganer med 
yderligere redskaber til håndhævelse af 
passagerrettigheder;

Or. en

Ændringsforslag 12
Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Lucia Vuolo, Paolo Borchia

Udkast til udtalelse
Punkt 6

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6. gentager Revisionsrettens 
anmodning om at forbedre 
sammenhængen, klarheden og 
effektiviteten af rammen for 
passagerrettigheder i EU, træffe 
foranstaltninger til at fremme 
oplysningskampagner og forsyne de 
nationale håndhævelsesorganer med 
yderligere redskaber til håndhævelse af 
passagerrettigheder;

6. gentager Revisionsrettens 
anmodning om at forbedre 
sammenhængen, klarheden og 
effektiviteten af rammen for 
passagerrettigheder i EU, træffe 
foranstaltninger til at fremme mere effektiv 
og gennemsigtig oplysning og forsyne de 
nationale håndhævelsesorganer med 
yderligere redskaber til håndhævelse af 
passagerrettigheder;

Or. it

Ændringsforslag 13
Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Lucia Vuolo, Paolo Borchia

Udkast til udtalelse
Punkt 7 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

7a. understreger betydningen af 
investeringer i infrastrukturprojekter, der 
sikrer opførelsen af nye projekter og 
vedligeholdelsen og sikkerheden af de 
eksisterende, både i hovednettet og i det 
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samlede net af TEN-T-nettets korridorer, 
også med henblik på at sikre 
tilstrækkelige transporttjenester over store 
afstande og forbedre samhørigheden og 
den territoriale konnektivitet både på 
tværs af grænserne og lokalt, herunder i 
regioner i den yderste periferi og på øer;

Or. it

Ændringsforslag 14
José Ramón Bauzá Díaz, Ondřej Kovařík, Jan-Christoph Oetjen, Bill Newton Dunn

Udkast til udtalelse
Punkt 8

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

8. gentager sin anmodning om, at 
Kommissionen i betragtning af de mange 
forskellige finansieringskilder sikrer nem 
adgang til projekter – i form af en one-
stop-shop – for at give borgerne mulighed 
for klart at følge udviklingen og 
finansieringen af infrastruktur, som er 
medfinansieret af EU-midler og EFSI; 
bemærker, at absorptionen af EFSI-midler i 
det femte år af den flerårige finansielle 
ramme 2014-2020 stadig går langsommere 
end planlagt; understreger, at de 
konstaterede fejl ligger hos modtageren, og 
at der derfor er behov for mere vejledning 
med hensyn til omkostningernes 
støtteberettigelse;

8. gentager sin anmodning om, at 
Kommissionen i betragtning af de mange 
forskellige finansieringskilder sikrer nem 
adgang til projekter – i form af en one-
stop-shop – for at give borgerne mulighed 
for klart at følge udviklingen og 
finansieringen af infrastruktur, som er 
medfinansieret af EU-midler og EFSI; 
påpeger, at disse kvikskranker skal have 
vidtrækkende koordineringsbeføjelser, at 
EU-reglerne skal have forrang, og at 
kvikskrankerne skal have en flersproget 
dimension, der letter forvaltningen af alle 
miljøkonsekvensvurderinger. bemærker, at 
absorptionen af EFSI-midler i det femte år 
af den flerårige finansielle ramme 2014-
2020 stadig går langsommere end planlagt; 
understreger, at de konstaterede fejl ligger 
hos modtageren, og at der derfor er behov 
for mere vejledning med hensyn til 
omkostningernes støtteberettigelse; 
understreger behovet for en forenkling af 
de administrative procedurer;

Or. en

Ændringsforslag 15
José Ramón Bauzá Díaz, Ondřej Kovařík, Jan-Christoph Oetjen, Bill Newton Dunn
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Udkast til udtalelse
Punkt 8 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

8a. konstaterer, at antallet af 
finansielle instrumenter er steget 
betydeligt, hvilket giver nye muligheder 
for blandet finansiering i 
transportsektoren, samtidig med at det 
skaber et kompleks net af ordninger i 
tilknytning til Unionens budget; er 
bekymret for, at disse instrumenter ved 
siden af Unionens budget kan risikere at 
underminere graden af ansvarlighed og 
gennemsigtighed, eftersom 
rapporteringen, revisionen og den 
offentlige kontrol ikke er tilpasset 
hinanden; opfordrer Kommissionen til at 
finde frem til, hvordan Unionens 
budgetsystem kan reformeres, navnlig 
hvordan det bedst sikres, at de 
overordnede finansieringsordninger ikke 
er mere komplekse end nødvendigt for at 
nå Unionens politiske mål og sikre 
ansvarlighed, gennemsigtighed og 
mulighed for revision;

Or. en

Ændringsforslag 16
Daniel Freund

Udkast til udtalelse
Punkt 11

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

11. glæder sig over tilføjelsen af en 
søjle med militær mobilitet til TEN-T-
politikken med vedtagelsen af 
handlingsplanen i marts 2018 og 
Kommissionens forslag om at medtage en 
ny bevillingsramme til militære 
mobilitetsbehov på 6,5 mia. EUR under 
CEF-budgettet for 2021-2027; 
understreger betydningen af at analysere 

udgår
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forskellene mellem de militære krav og 
TEN-T-kravene med henblik på at 
etablere en pipeline af 
infrastrukturprojekter med dobbelt 
anvendelse, der kan støttes under CEF 
2021-2027, og styrke TEN-T; gentager, at 
denne udvikling afspejler TEN-T's 
strategiske rolle med hensyn til at 
integrere Unionens infrastruktur med 
henblik på at opnå hurtig og gnidningsløs 
mobilitet på tværs af kontinentet og 
dermed videreudvikle det indre marked;

Or. en

Ændringsforslag 17
Clare Daly, Leila Chaibi

Udkast til udtalelse
Punkt 11

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

11. glæder sig over tilføjelsen af en 
søjle med militær mobilitet til TEN-T-
politikken med vedtagelsen af 
handlingsplanen i marts 2018 og 
Kommissionens forslag om at medtage en 
ny bevillingsramme til militære 
mobilitetsbehov på 6,5 mia. EUR under 
CEF-budgettet for 2021-2027; 
understreger betydningen af at analysere 
forskellene mellem de militære krav og 
TEN-T-kravene med henblik på at 
etablere en pipeline af 
infrastrukturprojekter med dobbelt 
anvendelse, der kan støttes under CEF 
2021-2027, og styrke TEN-T; gentager, at 
denne udvikling afspejler TEN-T's 
strategiske rolle med hensyn til at 
integrere Unionens infrastruktur med 
henblik på at opnå hurtig og gnidningsløs 
mobilitet på tværs af kontinentet og 
dermed videreudvikle det indre marked;

11. er meget bekymret over tilføjelsen 
af en søjle med militær mobilitet til TEN-
T-politikken med vedtagelsen af 
handlingsplanen i marts 2018 og 
Kommissionens forslag om at medtage en 
ny bevillingsramme til militære 
mobilitetsbehov på 6,5 mia. EUR under 
CEF-budgettet for 2021-2027;

Or. en
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Ændringsforslag 18
José Ramón Bauzá Díaz, Ondřej Kovařík, Jan-Christoph Oetjen, Bill Newton Dunn

Udkast til udtalelse
Punkt 11

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

11. glæder sig over tilføjelsen af en 
søjle med militær mobilitet til TEN-T-
politikken med vedtagelsen af 
handlingsplanen i marts 2018 og 
Kommissionens forslag om at medtage en 
ny bevillingsramme til militære 
mobilitetsbehov på 6,5 mia. EUR under 
CEF-budgettet for 2021-2027; understreger 
betydningen af at analysere forskellene 
mellem de militære krav og TEN-T-
kravene med henblik på at etablere en 
pipeline af infrastrukturprojekter med 
dobbelt anvendelse, der kan støttes under 
CEF 2021-2027, og styrke TEN-T; 
gentager, at denne udvikling afspejler 
TEN-T's strategiske rolle med hensyn til at 
integrere Unionens infrastruktur med 
henblik på at opnå hurtig og gnidningsløs 
mobilitet på tværs af kontinentet og 
dermed videreudvikle det indre marked;

11. fremhæver, at 
transportinfrastrukturpolitikken rummer 
en klar mulighed for at øge synergier 
mellem forsvarsbehov og civile behov og 
TEN-T; glæder sig over tilføjelsen af en 
søjle med militær mobilitet til TEN-T-
politikken med vedtagelsen af 
handlingsplanen i marts 2018 og 
Kommissionens forslag om at medtage en 
ny bevillingsramme til militære 
mobilitetsbehov på 6,5 mia. EUR under 
CEF-budgettet for 2021-2027; understreger 
betydningen af at analysere forskellene 
mellem de militære krav og TEN-T-
kravene med henblik på at etablere en 
pipeline af infrastrukturprojekter med 
dobbelt anvendelse, der kan støttes under 
CEF 2021-2027, og styrke TEN-T; 
gentager, at denne udvikling afspejler 
TEN-T's strategiske rolle med hensyn til at 
integrere Unionens infrastruktur med 
henblik på at opnå en hurtig og 
gnidningsløs mobilitet på tværs af 
kontinentet samt styrke vores kapacitet til 
at reagere på nødsituationer såsom 
humanitære kriser, naturkatastrofer eller 
civile katastrofer og dermed videreudvikle 
det indre marked;

Or. en

Ændringsforslag 19
Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Lucia Vuolo, Paolo Borchia

Udkast til udtalelse
Punkt 12

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

12. glæder sig over iværksættelsen af 12. glæder sig over iværksættelsen af 
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nye projekter med fokus på mobilitet i 
byerne, effektiv logistik og infrastruktur, 
herunder fremtidens havn, til en værdi af 
ca. 105 mio. EUR fra 2017-indkaldelsen 
under Horisont 2020-programmet; glæder 
sig over vedtagelsen af det 3-årige 
Horisont 2020-arbejdsprogramm for 
transport for 2018-2020; gentager 
Revisionsrettens anbefaling om at 
udarbejde en havneudviklingsplan for hele 
EU for de centrale havne og revidere 
antallet af centrale havne;

nye projekter med fokus på mobilitet i 
byerne, effektiv logistik og infrastruktur, 
herunder fremtidens havn, til en værdi af 
ca. 105 mio. EUR fra 2017-indkaldelsen 
under Horisont 2020-programmet; glæder 
sig over vedtagelsen af det 3-årige 
Horisont 2020-arbejdsprogram for 
transport for 2018-2020; gentager 
Revisionsrettens anbefaling om at 
udarbejde en havneudviklingsplan for hele 
EU for de centrale havne, under 
hensyntagen til de eksisterende nationale 
forvaltningsmodeller, og revidere antallet 
af centrale havne;

Or. it

Ændringsforslag 20
Mario Furore

Udkast til udtalelse
Punkt 12 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

12a. noterer sig med beklagelse, at 
Revisionsretten har konstateret, at EU-
finansieringen til at støtte en 
modernisering af lufttrafikstyringen i 
overvejende grad var unødvendig, og at 
forvaltningen af finansieringen er 
behæftet med nogle mangler; opfordrer 
Kommissionen til at vurdere det reelle 
behov for projektfinansiering og afhjælpe 
de påpegede mangler, navnlig for så vidt 
angår interessekonflikter;

Or. it

Ændringsforslag 21
José Ramón Bauzá Díaz, Ondřej Kovařík, Jan-Christoph Oetjen, Bill Newton Dunn

Udkast til udtalelse
Punkt 13



PE644.962v01-00 16/16 AM\1194987DA.docx

DA

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

13. gentager sin anmodning om at 
tilføje en specifik budgetpost i Unionens 
fremtidige budgetter til turisme for at støtte 
foranstaltninger til udvikling af en 
bæredygtig turistsektor;

13. mener, at turistsektoren er yderst 
relateret til transportsektoren; gentager 
derfor sin anmodning om at tilføje en 
specifik budgetpost i Unionens fremtidige 
budgetter til turisme for at støtte 
foranstaltninger til udvikling af en 
bæredygtig turistsektor; understreger dens 
betydning og økonomiske indvirkning på 
vækst, konkurrenceevne, beskæftigelse og 
social udvikling;

Or. en

Ændringsforslag 22
José Ramón Bauzá Díaz, Ondřej Kovařík, Jan-Christoph Oetjen, Bill Newton Dunn

Udkast til udtalelse
Punkt 13 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

13a. opfordrer Kommissionen til i 
samarbejde med medlemsstaterne at 
offentliggøre en årlig oversigt over 
transport- og turismeprojekter, der er 
blevet samfinansieret gennem Den 
Europæiske Fond for Regionaludvikling 
(EFRU) og Samhørighedsfonden, således 
som det praktiseres i forbindelse med 
Connecting Europe-faciliteten (CEF);

Or. en


