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ÆNDRINGSFORSLAG

Budgetudvalget opfordrer Transport- og Turismeudvalget og Udvalget om Industri, Forskning 
og Energi, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i deres 
betænkning:

Ændringsforslag 1

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning
Punkt 1 a (nyt)

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning Ændringsforslag

1a. påpeger, at den finansieringsramme, 
der er specificeret i det 
lovgivningsmæssige forslag, kun er 
vejledende for den lovgivende myndighed, 
og at den ikke kan fastsættes endeligt, før 
der er opnået enighed om forslaget til 
forordning om fastlæggelse af den 
flerårige finansielle ramme for årene 
2014-2020;

Ændringsforslag 2

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning
Punkt 1 b (nyt)

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning Ændringsforslag

1b. der henviser til sin beslutning af 8. 
juni 2011 "Investering i fremtiden: en ny 
flerårig finansiel ramme for et 
konkurrencedygtigt, bæredygtigt og 
inklusivt Europa1; gentager, at der er 
behov for tilstrækkelige ekstra ressourcer 
i den næste FFR, således at det bliver 
muligt for Unionen at opfylde sine 
eksisterende politiske prioriteter og de nye 
opgaver, der er fastsat i 
Lissabontraktaten, samt at reagere på 
uforudsete begivenheder; påpeger, at man 
selv med en forøgelse af midlerne til den 
næste FFR på mindst 5 % i forhold til 
2013-niveauet kun vil kunne yde et 
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begrænset bidrag til opfyldelsen af 
Unionens vedtagne mål og forpligtelser, 
samt af princippet om solidaritet i 
Unionen; opfordrer Rådet til, såfremt det 
ikke er enigt i denne fremgangsmåde, at 
præcisere, hvilke af sine politiske 
prioriteringer eller projekter det vil være 
indstillet på helt at opgive til trods for 
deres bevislige europæiske merværdi;

______________

1Vedtagne tekster, P7_TA(2011)0266.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6a) Der bør opnås tætte synergier mellem 
finansieringsinstrumenterne i Connecting 
Europe-faciliteten (CEF) og Den 
Europæiske Fond for Regionaludvikling 
med henblik på at finansiere 
infrastrukturer i grænseregionerne i 
forbindelse med udviklingen af det 
samlede net.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Erfaringerne med den aktuelle 
finansielle ramme viser, at mange 
medlemsstater, der er berettiget til støtte fra 
Samhørighedsfonden, har betydelige 
vanskeligheder ved rettidigt at fuldføre 
komplekse transportinfrastrukturprojekter 
på tværs af landegrænser med høj 
merværdi for Unionen. For at få fuldført 
flere transportprojekter, især på projekter 

(13) Erfaringerne med den aktuelle 
finansielle ramme viser, at mange 
medlemsstater, der er berettiget til støtte fra 
Samhørighedsfonden, har betydelige 
vanskeligheder ved rettidigt at fuldføre 
komplekse transportinfrastrukturprojekter 
på tværs af landegrænser med høj 
merværdi for Unionen. For at få fuldført 
flere transportprojekter, især på projekter 
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på tværs af landegrænser med en høj 
merværdi for Unionen, bør en del af 
Samhørighedsfonden (10 mia. EUR) derfor 
overføres til at finansiere transportprojekter 
i hovednettet i de medlemsstater, der er 
berettiget til støtte fra 
Samhørighedsfonden, via Connecting 
Europe-faciliteten. Kommissionen bør 
støtte medlemsstater, der er berettiget til 
støtte fra Samhørighedsfonden, i deres
forberedelse af en passende række 
projekter for at give de nationale tildelinger 
fra Samhørighedsfonden størst mulig 
prioritet.

på tværs af landegrænser med en høj 
merværdi for Unionen, bør en del af 
Samhørighedsfonden (10 mia. EUR) derfor 
overføres til at finansiere transportprojekter 
i hovednettet i de medlemsstater, der er 
berettiget til støtte fra 
Samhørighedsfonden, via Connecting 
Europe-faciliteten. Kommissionen bør 
støtte medlemsstater, der er berettiget til 
støtte fra Samhørighedsfonden og, hvor det 
er hensigtsmæssigt, styrke deres
administrative kapacitet til udvikling af en 
passende række projekter for at give de 
nationale tildelinger fra 
Samhørighedsfonden størst mulig prioritet, 
men også for at støtte dem i deres 
ansøgninger om de 21,7 mia. EUR, der er 
til rådighed for medlemsstaterne, og sikre 
den størst mulige geografiske balance.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25) Der er behov for flere 
gennemførelsesmetoder og forskellige 
finansieringssatser for at øge effektiviteten 
og gennemslagskraften af Unionens 
finansielle støtte, tilskynde til private 
investeringer og tage hensyn til de 
individuelle projekters specifikke krav.

(25) Der er behov for flere 
gennemførelsesmetoder og forskellige 
finansieringssatser og finansielle 
instrumenter for at øge effektiviteten og 
gennemslagskraften af Unionens 
finansielle støtte, tilskynde til private 
investeringer og tage hensyn til de 
individuelle projekters specifikke krav.

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 34

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(34) Selv om størstedelen af 
investeringerne i forbindelse med Europa 
2020-strategien kan tilvejebringes af 

(34) Selv om størstedelen af 
investeringerne i forbindelse med Europa 
2020-strategien kan tilvejebringes af 
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markeder og med regulerende 
foranstaltninger, skaber den finansielle 
udfordring behov for en offentlig indsats 
og støtte fra Unionen gennem tilskud og 
innovative finansielle instrumenter. De 
finansielle instrumenter bør anvendes til at 
imødekomme specifikke markedsmæssige 
behov i overensstemmelse med CEF's mål, 
og de bør ikke fortrænge privat 
finansiering. Inden det besluttes at benytte 
finansielle instrumenter, bør 
Kommissionen foretage 
forhåndsvurderinger af disse instrumenter.

markeder og med regulerende 
foranstaltninger, skaber den finansielle 
udfordring behov for en offentlig indsats 
og støtte fra Unionen gennem tilskud og 
innovative finansielle instrumenter. De 
finansielle instrumenter bør anvendes til at 
imødekomme specifikke markedsmæssige 
behov i overensstemmelse med CEF's mål,
de bør supplere eller komplementere 
andre disponible finansielle 
foranstaltninger, og de bør ikke fortrænge 
privat finansiering. Inden det besluttes at 
benytte finansielle instrumenter, bør 
Kommissionen foretage 
forhåndsvurderinger af disse instrumenter.

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 36

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(36) I Europa 2020-strategien gav 
Kommissionen tilsagn om at mobilisere 
Unionens finansielle instrumenter som led i 
en sammenhængende finansieringsstrategi, 
der samler Unionens og medlemsstaternes 
offentlige og private finansiering. Dette 
begrundes med, at der i mange tilfælde 
lettere kan tages højde for suboptimale 
investeringsforhold og ufuldkommenhed 
på markederne med finansielle 
instrumenter end med tilskud.

(36) I Europa 2020-strategien gav 
Kommissionen tilsagn om at mobilisere 
Unionens finansielle instrumenter som led i 
en sammenhængende finansieringsstrategi, 
der samler Unionens og medlemsstaternes 
offentlige og private finansiering. Dette 
begrundes med, at der i mange tilfælde 
lettere kan tages højde for suboptimale 
investeringsforhold og ufuldkommenhed 
på markederne med finansielle 
instrumenter end med tilskud, idet de 
fremmer budgetudgifternes 
løftestangseffekt og bidrager til at skabe 
en større multiplikatoreffekt med hensyn 
til at tiltrække finansiering fra den private 
sektor. Dette er særlig relevant i 
forbindelse med vanskelig adgang til 
kredit, stramme offentlige finanser og i 
betragtning af behovet for at understøtte 
den økonomiske genopretning i Europa. 
Finansielle instrumenter, der er underlagt 
efterspørgslen på markedet, vil gavne 
projekter med tilsvarende 
finansieringsbehov og takket være 
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synergier mellem sektorerne skabe øgede 
fordele i form af indvirkning på 
markederne, administrativ effektivitet og 
ressourceudnyttelse. 

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Betragtning 37

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(37) Connecting Europe-faciliteten bør 
foreslå finansielle instrumenter, hvormed 
det tilsigtes at påvirke private investorer og 
finansielle institutioner til at foretage 
betydelige investeringer i infrastruktur. For 
at gøre de finansielle instrumenter 
tilstrækkeligt attraktive for den private 
sektor bør de udformes og gennemføres 
med behørig hensyntagen til forenkling og 
reduktion af den administrative byrde, og 
samtidig skal der tages højde for en vis 
fleksibilitet, så påviste finansieringsbehov 
kan opfyldes på en fleksibel måde. Under 
udformningen af disse instrumenter bør 
erfaringerne fra gennemførelsen af 
finansielle instrumenter i den flerårige 
finansielle ramme 2007-2013 inddrages, 
f.eks. lånegarantiinstrumentet for TEN-T-
projekter (LGTT), finansieringsfaciliteten 
med risikodeling (RSFF) og Den 
Europæiske 2020-fond for Energi, 
Klimaændringer og Infrastruktur 
(Margueritefonden). 

(37) Connecting Europe-faciliteten bør 
foreslå finansielle instrumenter, hvormed 
det tilsigtes at påvirke private investorer og 
finansielle institutioner til at foretage 
betydelige investeringer i infrastruktur. For 
at gøre de finansielle instrumenter 
tilstrækkeligt attraktive for den private 
sektor bør de udformes og gennemføres 
med behørig hensyntagen til forenkling og 
reduktion af den administrative byrde, og 
samtidig skal der tages højde for en vis 
fleksibilitet, så påviste finansieringsbehov 
kan opfyldes på en fleksibel måde. Under 
udformningen af disse instrumenter bør 
erfaringerne fra gennemførelsen af 
finansielle instrumenter i den flerårige 
finansielle ramme 2007-2013 inddrages, 
f.eks. lånegarantiinstrumentet for TEN-T-
projekter (LGTT), finansieringsfaciliteten 
med risikodeling (RSFF) og Den 
Europæiske 2020-fond for Energi, 
Klimaændringer og Infrastruktur 
(Margueritefonden) og Europa 2020-
initiativet for projektobligationer.

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Betragtning 39

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(39) For at sikre sektordiversificering 
blandt modtagere af støtte fra finansielle 

(39) For at sikre sektordiversificering 
blandt modtagere af støtte fra finansielle 
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instrumenter og fremme en gradvis
geografisk diversifikation i 
medlemsstaterne bør Kommissionen i 
samarbejde med EIB gennem fælles 
initiativer såsom det europæiske OPP-
Ekspertcenter (EPEC) og Jaspers støtte 
medlemsstaterne i deres bestræbelser på at 
udvikle en passende række af forberedte 
projekter, hvortil det kunne overvejes at 
yde projektfinansiering.

instrumenter og fremme en geografisk 
diversifikation i medlemsstaterne med 
særligt fokus på medlemsstater, der er 
berettiget til støtte fra 
Samhørighedsfonden, bør Kommissionen 
i samarbejde med EIB gennem fælles 
initiativer såsom det europæiske OPP-
Ekspertcenter (EPEC) og Jaspers støtte 
medlemsstaterne i deres bestræbelser på at 
udvikle en passende række af forberedte 
projekter, hvortil det kunne overvejes at 
yde projektfinansiering.

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Betragtning 43

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(43) Kommissionen bør foretage 
midtvejsevaluering og efterfølgende 
evaluering for at vurdere finansieringens 
effektivitet og omkostningseffektivitet og 
dens gennemslagskraft i henseende til 
opfyldelsen af facilitetens overordnede mål 
og Europa 2020-strategiens prioriteter.

(43) Kommissionen bør foretage 
midtvejsevaluering og efterfølgende 
evaluering for at vurdere effektiviteten og 
omkostningseffektiviteten af de forskellige 
former for økonomisk støtte, deres
gennemslagskraft i henseende til 
opfyldelsen af facilitetens overordnede mål 
og det samlede omfang af offentlige og 
private investeringer i projekter af fælles 
interesse, der øger de samlede 
investeringer i Europa 2020-strategiens 
prioriteter.

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Artikel 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Den skal bidrage til en intelligent, 
bæredygtig og inklusiv vækst ved at 
udvikle moderne og højtydende 
transeuropæiske net og således 
tilvejebringe fordele for hele Den 
Europæiske Union med hensyn til 

a) Den skal bidrage til en intelligent, 
bæredygtig og inklusiv vækst ved at 
udvikle moderne og højtydende 
transeuropæiske net og således 
tilvejebringe fordele for hele Den 
Europæiske Union med hensyn til 
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konkurrenceevne og økonomisk, social og 
territorial samhørighed i det indre marked 
og skabe gunstigere vilkår for private og 
offentlige investeringer dels med en 
kombination af finansielle instrumenter og 
direkte støtte fra Unionen og dels ved at 
udnytte synergieffekten på tværs af 
sektorer. Opfyldelsen af dette mål vil blive 
målt på størrelsen af de offentlige og 
private investeringer i projekter af fælles 
interesse og navnlig størrelsen af de 
offentlige og private investeringer i 
projekter af fælles interesse, der 
gennemføres via de finansielle 
instrumenter i medfør af denne forordning.

konkurrenceevne og økonomisk, social og 
territorial samhørighed i det indre marked 
og skabe gunstigere vilkår for private og 
offentlige investeringer dels med en 
kombination af finansielle instrumenter og 
direkte støtte fra Unionen, hvor en 
blanding af forskellige instrumenter kan 
gavne projekterne, og dels ved at udnytte 
synergieffekten på tværs af sektorer.
Opfyldelsen af dette mål vil blive målt på 
størrelsen af de offentlige og private 
investeringer i projekter af fælles interesse 
og navnlig størrelsen af de offentlige og 
private investeringer i projekter af fælles 
interesse, der gennemføres via de 
finansielle instrumenter i medfør af denne 
forordning.

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Artikel 3 – litra b a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) Den skal bidrage til at støtte projekter 
med europæisk merværdi og store 
samfundsmæssige fordele, der ikke 
modtager passende finansiering fra 
markedet.

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra a – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) fjerne flaskehalse og slå bro over 
manglende forbindelser, hvilket skal måles 
på antallet af nye og forbedrede 
grænsekrydsende sammenkoblinger og 
eliminerede flaskehalse på transportruter, 
som har modtaget støtte fra Connecting 
Europe-faciliteten

i) fjerne flaskehalse og slå bro over 
manglende forbindelser, både inden for 
transportinfrastrukturer og 
forbindelsespunkterne mellem dem ved 
grænseovergangene, hvilket skal måles på 
antallet af nye og forbedrede 
grænsekrydsende sammenkoblinger og 
eliminerede flaskehalse på transportruter, 



PE492.829v02-00 10/18 AD\913192DA.doc

DA

som har modtaget støtte fra Connecting 
Europe-faciliteten;

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Finansieringsrammen for 
gennemførelsen af Connecting Europe-
faciliteten er for perioden 2014 til 2020 på 
50 000 000 000 EUR. Beløbet fordeles 
mellem de sektorer, der er nævnt i artikel 
3, på følgende måde:

1. Finansieringsrammen for 
gennemførelsen af Connecting Europe-
faciliteten er for perioden 2014 til 2020 på 
50 000 000 000 EUR, som skal udgøre det 
primære referencegrundlag for 
budgetmyndigheden i forbindelse med den 
årlige budgetprocedure, jf. punkt [17] i 
den interinstitutionelle aftale af 
XX/XX/2013 mellem Europa-Parlamentet, 
Rådet og Kommissionen om 
budgetsamarbejde og forsvarlig 
økonomisk forvaltning. Beløbet fordeles 
mellem de sektorer, der er nævnt i artikel 
3, på følgende måde:

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Transport: 31 694 000 000 EUR, hvoraf 
10 000 000 000 EUR skal overføres fra 
Samhørighedsfonden, der skal anvendes i 
overensstemmelse med denne forordning i 
de medlemsstater, som er berettiget til 
støtte fra Samhørighedsfonden

a) Transport: 31 694 000 000 EUR, hvoraf 
de 10 000 000 000 EUR skal overføres fra 
Samhørighedsfonden, der i 
overensstemmelse med denne forordning
udelukkende skal anvendes i de 
medlemsstater, som er berettiget til støtte 
fra Samhørighedsfonden

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Connecting Europe-facilitetens finansielle 
rammer kan dække udgifter til 
forberedelses-, overvågnings-, kontrol-, 
revisions- og evalueringsaktiviteter, som er 
nødvendige for at forvalte programmet og 
opfylde dets mål, bl.a. undersøgelser og 
ekspertmøder, for så vidt de hænger 
sammen med denne forordnings generelle 
mål, samt udgifter i tilknytning til it-net, 
der fokuserer på databehandling og -
udveksling, tillige med alle øvrige udgifter 
til teknisk og administrativ bistand, som 
Kommissionen har afholdt til forvaltning af 
programmet.

Connecting Europe-facilitetens finansielle 
rammer kan dække udgifter til 
forberedelses-, overvågnings-, kontrol-, 
revisions- og evalueringsaktiviteter samt 
administrative omkostninger, som er 
nødvendige for at forvalte programmet og 
opfylde dets mål, bl.a. undersøgelser og 
ekspertmøder, for så vidt de hænger 
sammen med denne forordnings generelle 
mål, samt udgifter i tilknytning til it-net, 
der fokuserer på databehandling og -
udveksling, tillige med alle øvrige udgifter 
til teknisk og administrativ bistand, som 
Kommissionen har afholdt til forvaltning af 
programmet.

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Efter midtvejsvurderingen i henhold til 
artikel 26, stk.1, kan Kommissionen 
overføre bevillinger mellem sektorer af den 
tildeling, der er fastsat i stk.1, bortset fra de 
10 000 000 000 EUR fra 
Samhørighedsfonden, som er afsat til at 
finansiere transportrelaterede projekter i de 
medlemsstater, som er berettiget til støtte 
fra Samhørighedsfonden.

3. Efter midtvejsvurderingen i henhold til 
artikel 26, stk. 1, kan Kommissionen
tilbyde at overføre bevillinger mellem 
sektorer af den tildeling, der er fastsat i stk. 
1, bortset fra de 10 000 000 000 EUR fra 
Samhørighedsfonden, som er afsat til at 
finansiere transportrelaterede projekter i de 
medlemsstater, som er berettiget til støtte 
fra Samhørighedsfonden, uden at dette 
berører budgetmyndighedens beføjelser i 
den årlige budgetprocedure.

Ændringsforslag 18

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. På transportområdet er det alene 2. På transportområdet er det alene 
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aktioner, der bidrager til projekter af fælles 
interesse i henhold til forordning (EU) nr. 
XXX/2012 [TEN-T-retningslinjerne], og 
programstøtteaktioner, som er berettigede 
til finansiel støtte fra Unionen i form af 
offentlige indkøbsaftaler og finansielle 
instrumenter efter denne forordning. Det er 
alene følgende aktioner, som kan komme i 
betragtning til at modtage finansiel støtte 
fra Unionen i form af et tilskud i henhold 
til denne forordning:

aktioner, der bidrager til projekter af fælles 
interesse i henhold til forordning (EU) nr. 
XXX/2012 [TEN-T-retningslinjerne], og 
programstøtteaktioner, som er berettigede 
til finansiel støtte fra Unionen i form af 
offentlige indkøbsaftaler og finansielle 
instrumenter efter denne forordning. For at 
sikre størst mulig geografisk balance også 
i forbindelse med anvendelsen af 
finansielle instrumenter, navnlig igennem 
de programstøtteaktioner, der er nævnt i 
stk. 1, yder Kommissionen, hvor det er 
hensigtsmæssigt, administrativ støtte for 
at styrke medlemsstaternes kapacitet til at 
udvikle en passende række af projekter 
for sådanne instrumenter. Det er alene 
følgende aktioner, som kan komme i 
betragtning til at modtage finansiel støtte 
fra Unionen i form af et tilskud i henhold 
til denne forordning:

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – afsnit 1 – litra g a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ga) aktioner til støtte for nye teknologier 
og innovation vedrørende alle 
transportformer

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Forslag kan indgives af en eller flere
medlemsstater, internationale 
organisationer, fællesforetagender eller 
offentlige eller private foretagender eller 
organer, der er etableret i medlemsstaterne.

1. Forslag kan indgives af en eller flere 
medlemsstater, internationale 
organisationer, fællesforetagender, som 
eksempelvis i form af en europæisk 
gruppe for territorialt samarbejde, eller 
offentlige eller private foretagender eller 
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organer, der er etableret i medlemsstaterne.

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2 – litra b – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) indlandstransportforbindelser til havne 
og lufthavne, aktioner til at mindske 
banegodstrafikstøj ved efterfølgende 
tilpasning af eksisterende rullende materiel
samt udbygning af havne og multimodale 
platforme: størrelsen af Unionens 
finansielle støtte må ikke overstige 20 % af 
de støtteberettigede omkostninger.

ii) indlandstransportforbindelser til havne 
og lufthavne, aktioner til at mindske 
banegodstrafikstøj ved efterfølgende 
tilpasning af eksisterende rullende materiel,
udbygning af havne og multimodale 
platforme samt aktioner til støtte for nye 
teknologier og innovation vedrørende alle 
transportformer: størrelsen af Unionens 
finansielle støtte må ikke overstige 20 % af 
de støtteberettigede omkostninger.

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) medfinansieringssatser kan forhøjes til 
højst 80 % for aktioner, som på grundlag af 
den dokumentation, der er omhandlet i 
artikel 15, stk.2, litra a), i forordning (EU) 
nr. XXXX/2012 [retningslinjer for 
energiinfrastruktur], skaber en høj grad af 
forsyningssikkerhed regionalt eller i hele 
Unionen, styrker solidariteten i Unionen 
eller vedrører meget innovative løsninger.

b) medfinansieringssatser kan forhøjes til 
højst 80 % for aktioner, som på grundlag af 
den dokumentation, der er omhandlet i 
artikel 15, stk.2, litra a), i forordning (EU) 
nr. XXXX/2012 [retningslinjer for 
energiinfrastruktur], skaber en høj grad af 
forsyningssikkerhed regionalt eller i hele 
Unionen, styrker solidariteten i Unionen 
eller vedrører meget innovative løsninger, 
navnlig inden for området vedvarende 
energi.

Ændringsforslag 23
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Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Denne forordnings gældende regler for 
transportsektoren anvendes på disse 
særlige indkaldelser. Ved gennemførelsen 
af disse indkaldelser gives der størst mulig 
prioritet til projekter, der overholder de 
nationale tildelinger i henhold til 
Samhørighedsfonden.

2. Denne forordnings gældende regler for 
transportsektoren anvendes på disse 
særlige indkaldelser. Med henblik på at 
sikre størst mulig geografisk balance bør 
Kommissionen ved gennemførelsen af 
disse indkaldelser støtte medlemsstater, 
der er berettiget til støtte fra 
Samhørighedsfonden og, hvor det er 
hensigtsmæssigt, styrke deres 
administrative kapacitet til at udvikle en 
passende række projekter for at sikre, at 
der gives der størst mulig prioritet til 
projekter, der overholder de nationale 
tildelinger i henhold til 
Samhørighedsfonden, men også for at 
støtte dem i deres ansøgninger om de 21,7 
mia. EUR, der er til rådighed for 
medlemsstaterne.

Ændringsforslag 24

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 3 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3b. For at sikre den størst mulige 
udnyttelse af de overførte midler i alle 
medlemsstater, der er berettiget til støtte 
fra Samhørighedsfonden, bør der navnlig 
fokuseres på programstøtteaktioner i 
henhold til denne forordning, der har til 
formål at styrke den institutionelle 
kapacitet og effektiviteten i den offentlige 
administration og offentlige serviceydelser 
i forbindelse med udvikling og 
gennemførelse af projekter, der 
gennemfører CEF-mål.

Ændringsforslag 25
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Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) lån og/eller garantier, der ophjælpes med 
risikodelingsinstrumenter, og herunder 
mekanismer til forbedring af 
projektobligationer, som udstedes af et 
finansieringsinstitut for dets egne midler 
sammen med et bidrag fra Unionen for at 
tilvejebringe kapital og/eller 
kapitaltildelingen

b) lån og/eller garantier, der ophjælpes med 
risikodelingsinstrumenter, og herunder 
mekanismer til forbedring af 
projektobligationer, der støtter individuelle 
projekter eller projektporteføljer, som 
udstedes af et finansieringsinstitut for dets 
egne midler sammen med et bidrag fra 
Unionen for at tilvejebringe kapital og/eller 
kapitaltildelingen

Ændringsforslag 26

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Aktioner, der støttes gennem finansielle 
instrumenter, udvælges efter først-til-
mølle-princippet, idet det tilstræbes at opnå 
en diversificering på sektorer i 
overensstemmelse med artikel 3 og 4 tillige 
med en gradvis geografisk diversifikation 
blandt medlemsstaterne.

1. Aktioner, der støttes gennem finansielle 
instrumenter, udvælges alt andet lige efter 
først-til-mølle-princippet, idet det 
tilstræbes at opnå en diversificering på 
sektorer i overensstemmelse med artikel 3 
og 4 tillige med en geografisk 
diversifikation blandt medlemsstaterne.

Ændringsforslag 27

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. De finansielle instrumenter skal søge at 
bevare værdien af aktiver, som Unionens 
budget tilvejebringer. De må skabe et 
acceptabelt afkast for at opfylde andre 
partneres eller investorers mål.

3. De finansielle instrumenter skal tage 
sigte på at øge løftestangseffekten af de 
udgifter, der afholdes over Unionens 
budget, ved at tiltrække supplerende 
midler fra såvel offentlige som private 
investorer. De må skabe et acceptabelt 
afkast for at opfylde andre partneres eller 
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investorers mål.

Ændringsforslag 28

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Finansielle instrumenter kan kombineres 
med tilskud, der finansieres over Unionens 
budget og herunder denne forordning.

4. Forskellige former for finansielle 
instrumenter kan kombineres med
hinanden og/eller med tilskud, der 
finansieres over Unionens budget og 
herunder denne forordning.

Ændringsforslag 29

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Senest medio 2018 udarbejder 
Kommissionen en evalueringsrapport om 
opfyldelsen af målene for alle 
foranstaltninger (resultater og virkninger), 
effektiviteten af ressourceudnyttelsen og 
den europæiske merværdi, med henblik på 
at der træffes en afgørelse om 
videreførelse, ændring eller suspension af 
foranstaltningerne. Evalueringen skal 
desuden omfatte mulighederne for 
forenkling, intern og ekstern sammenhæng, 
den fortsatte relevans af alle mål samt 
foranstaltningers bidrag til Unionens 
prioriterede mål om en intelligent, 
bæredygtig og inklusiv vækst. Den skal 
også tage hensyn til resultaterne af 
evalueringen af de tidligere 
foranstaltningers virkninger på lang sigt.

1. Senest medio 2017 udarbejder 
Kommissionen en evalueringsrapport om 
opfyldelsen af målene for alle 
foranstaltninger (resultater og virkninger), 
effektiviteten af ressourceudnyttelsen og 
den europæiske merværdi, med henblik på 
at der træffes en afgørelse om 
videreførelse, ændring eller suspension af 
foranstaltningerne. Evalueringen skal 
desuden omfatte mulighederne for 
forenkling, intern og ekstern sammenhæng, 
den fortsatte relevans af alle mål samt 
foranstaltningers bidrag til Unionens 
prioriterede mål om en intelligent, 
bæredygtig og inklusiv vækst, herunder 
virkningerne for den økonomiske, sociale 
og territoriale samhørighed. Den skal også 
tage hensyn til resultaterne af evalueringen 
af de tidligere foranstaltningers virkninger 
på lang sigt. Kommissionen vurderer 
endvidere som led i denne evaluering, 
hvilke yderligere foranstaltninger der skal 
træffes med henblik på at forbedre 
effektiviteten af Unionens udgifter og øge 
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investeringerne i prioriterede projekter. 
Evalueringen skal bl.a. også undersøge, 
hvordan de finansielle instrumenter kan 
gøres endnu mere attraktive for en større 
kreds af langtidsinvestorer, herunder 
offentlige investorer, og hvordan 
rækkevidden af de støtteberettigede 
projekter kan udvides samt eventuelt 
udvikling af egenkapitalinstrumenter til 
finansiering af Unionens infrastruktur.

Ændringsforslag 30

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Faciliteten skal tage hensyn til den 
uafhængige, fuldstændige evaluering af 
Europa 2020-initiativet for 
projektobligationer, som skal 
gennemføres i 2015. Kommissionen vil på 
grundlag af denne evaluering vurdere 
relevansen af Europa 2020-initiativet for 
projektobligationer, og i hvilket omfang, 
det kan øge investeringerne i prioriterede 
projekter og forbedre effektiviteten af 
Unionens udgifter. På baggrund af denne 
vurdering og under hensyntagen til alle 
muligheder vil Kommissionen overveje at 
foreslå hensigtsmæssige 
reguleringsmæssige ændringer, herunder 
lovgivningsmæssige ændringer, navnlig 
hvis den forventede markedsudbredelse 
ikke er tilfredsstillende, eller hvis 
alternative kilder til langsigtet 
lånefinansiering bliver tilgængelige i 
tilstrækkeligt omfang.
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