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Ændringsforslag 104
Michael Cramer

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Ved at oprette Connecting Europe-
faciliteten bør vækstpotentialet optimeres, 
idet synergier mellem transport-, energi- og 
telekommunikationspolitikkerne og deres
gennemførelse udnyttes, og derved øges 
effektiviteten af Unionens indsats.

(1) Ved at oprette Connecting Europe-
faciliteten bør potentialet for bæredygtig 
udvikling optimeres, idet synergier mellem 
transport-, energi- og 
telekommunikationspolitikkerne og deres 
gennemførelse udnyttes, og derved øges 
effektiviteten af Unionens indsats.

Or. en

Ændringsforslag 105
Marita Ulvskog

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Ved at oprette Connecting Europe-
faciliteten bør vækstpotentialet optimeres, 
idet synergier mellem transport-, energi- og 
telekommunikationspolitikkerne og deres 
gennemførelse udnyttes, og derved øges 
effektiviteten af Unionens indsats.

(1) Ved at oprette Connecting Europe-
faciliteten bør potentialet til bæredygtig 
vækst optimeres, idet synergier mellem 
transport-, energi- og 
telekommunikationspolitikkerne og deres 
gennemførelse udnyttes, og derved øges 
effektiviteten af Unionens indsats.

Or. sv

Ændringsforslag 106
Jean-Jacob Bicep

Forslag til forordning
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Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Ved at oprette Connecting Europe-
faciliteten bør vækstpotentialet optimeres,
idet synergier mellem transport-, energi- og 
telekommunikationspolitikkerne og deres 
gennemførelse udnyttes, og derved øges 
effektiviteten af Unionens indsats.

(1) For at opnå større sociale og 
territorial samhørighed i Unionen er det 
nødvendigt at skabe synergier mellem 
transport-, energi- og 
telekommunikationspolitikkerne og deres 
gennemførelse. Gennem Connecting 
Europe-faciliteten skal Unionens indsats
sikre, at disse synergier udnyttes under 
overholdelse af høje sociale og 
miljømæssige standarder.

Or. fr

Ændringsforslag 107
Sabine Wils

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Ved at oprette Connecting Europe-
faciliteten bør vækstpotentialet optimeres, 
idet synergier mellem transport-, energi- og 
telekommunikationspolitikkerne og deres 
gennemførelse udnyttes, og derved øges 
effektiviteten af Unionens indsats.

(1) Ved at oprette Connecting Europe-
faciliteten bør potentialet for bæredygtig 
og miljøvenlig vækst optimeres, idet 
synergier mellem transport-, energi- og 
telekommunikationspolitikkerne og deres 
gennemførelse udnyttes, og derved øges 
effektiviteten af Unionens indsats.

Or. en

Begrundelse

EU's vækstudfordring bør tages op i samspil med dens miljømæssige bæredygtighed og med 
målsætningen om en kulstoffattig økonomi inden 2050 for øje, og derfor er synergier 
velkomne, hvis de er koblet sammen med disse målsætninger.

Ændringsforslag 108
Ioannis A. Tsoukalas
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Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Ved at oprette Connecting Europe-
faciliteten bør vækstpotentialet optimeres, 
idet synergier mellem transport-, energi- og 
telekommunikationspolitikkerne og deres 
gennemførelse udnyttes, og derved øges 
effektiviteten af Unionens indsats.

(1) Ved at oprette Connecting Europe-
faciliteten bør vækst- og 
jobskabelsespotentialet optimeres, idet 
synergier mellem transport-, energi- og 
telekommunikationspolitikkerne og deres 
gennemførelse udnyttes, og derved øges 
effektiviteten af Unionens indsats.

Or. en

Ændringsforslag 109
Pilar del Castillo Vera

Forslag til forordning
Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) Der er et presserende behov for 
finansiel forenkling med henblik på at 
udnytte de fordele, der udspringer af 
potentielle synergier i etablering, 
udvikling og vedligeholdelse inden for 
hele telekommunikations- og energinettet.

Or. en

Ændringsforslag 110
Michael Cramer, Eva Lichtenberger

Forslag til forordning
Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) Udviklingen af 
transportinfrastrukturpolitikken skal tage 
højde for miljøfodaftrykket, finanskrisen 
og den hermed forbundne mangel på 
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offentlig finansiering, den demografiske 
udvikling og samtlige borgeres og 
regioners behov for adgang. Der bør være 
fokus på intelligente investeringer, som 
giver økonomiske, sociale og 
miljømæssige fordele på kort sigt og 
skaber job uden at forårsage forsinkelser 
som følge af gigantprojekter, der ikke kan 
afsluttes inden 2030-fristen for 
hovednettets færdiggørelse.

Or. en

Ændringsforslag 111
Sabine Wils

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Et velfungerende indre marked 
forudsætter moderne højeffektive 
infrastrukturer, der binder Europa sammen, 
navnlig på områderne transport, energi og 
telekommunikation. Disse 
vækstfremmende forbindelser vil give 
bedre adgang til det indre marked og
dermed bidrage til en mere
konkurrencedygtig markedsøkonomi i 
overensstemmelse med Europa 2020-
strategiens målsætninger og mål.

(2) Et velfungerende indre marked 
forudsætter moderne højeffektive 
infrastrukturer, der binder Europa sammen, 
navnlig på områderne transport, energi og 
telekommunikation. Disse 
vækstfremmende forbindelser vil give 
bedre adgang til det indre marked og 
dermed bidrage til en mere bæredygtig 
økonomi i overensstemmelse med Europa 
2020-strategiens målsætninger og mål.

Or. en

Begrundelse

Bæredygtighed er en bredere målsætning end gennemførelsen af et konkurrencedygtigt indre 
marked.

Ændringsforslag 112
Nuno Teixeira

Forslag til forordning



AM\912704DA.doc 7/138 PE496.337v01-00

DA

Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Et velfungerende indre marked 
forudsætter moderne højeffektive 
infrastrukturer, der binder Europa sammen, 
navnlig på områderne transport, energi og 
telekommunikation. Disse 
vækstfremmende forbindelser vil give 
bedre adgang til det indre marked og 
dermed bidrage til en mere 
konkurrencedygtig markedsøkonomi i 
overensstemmelse med Europa 2020-
strategiens målsætninger og mål.

(2) Et velfungerende indre marked 
forudsætter moderne højeffektive 
infrastrukturer, der binder Europa og dets 
regioner sammen, navnlig på områderne 
transport, energi og telekommunikation. 
Disse vækstfremmende forbindelser vil 
give bedre adgang til det indre marked og 
dermed bidrage til en mere 
konkurrencedygtig markedsøkonomi i 
overensstemmelse med Europa 2020-
strategiens målsætninger og mål.

Or. pt

Begrundelse

Selv om det er et paneuropæisk instrument, er det vigtigt at fremme integrationen og 
udviklingen af alle Europas regioner i overensstemmelse med målene i Europa 2020-
strategien.

Ændringsforslag 113
Jean-Jacob Bicep

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Et velfungerende indre marked 
forudsætter moderne højeffektive 
infrastrukturer, der binder Europa
sammen, navnlig på områderne transport, 
energi og telekommunikation. Disse 
vækstfremmende forbindelser vil give 
bedre adgang til det indre marked og 
dermed bidrage til en mere 
konkurrencedygtig markedsøkonomi i 
overensstemmelse med Europa 2020-
strategiens målsætninger og mål.

(2) Formålet med at oprette Connecting 
Europe-faciliteten er at sætte skub i 
investeringerne i transeuropæiske net og 
øge den sociale samhørighed i Europa
gennem bæredygtig bevægelighed for 
personer og hensigtsmæssige forbindelser 
mellem alle disse regioner. Med dette for 
øje og for at forbedre effektiviteten af 
EU's indsats og sikre en hensigtsmæssig 
anvendelse af de foreliggende midler skal 
CEF bidrage til at udnytte synergierne 
mellem transport-, energi- og 
telekommunikationssektorerne bedst 
muligt, formindske deres indvirkninger på 
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miljøet og optimere deres effektivitet.

Or. fr

Ændringsforslag 114
Michael Cramer

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Et velfungerende indre marked 
forudsætter moderne højeffektive 
infrastrukturer, der binder Europa sammen, 
navnlig på områderne transport, energi og 
telekommunikation. Disse
vækstfremmende forbindelser vil give 
bedre adgang til det indre marked og 
dermed bidrage til en mere 
konkurrencedygtig markedsøkonomi i 
overensstemmelse med Europa 2020-
strategiens målsætninger og mål.

(2) Et velfungerende indre marked 
forudsætter moderne højeffektive 
infrastrukturer, der binder Europa sammen, 
navnlig på områderne transport, energi og 
telekommunikation. Disse forbedrede
forbindelser vil give bedre adgang til det 
indre marked og dermed bidrage til en 
mere konkurrencedygtig markedsøkonomi 
i overensstemmelse med Europa 2020-
strategiens målsætninger og mål.

Or. en

Ændringsforslag 115
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Et velfungerende indre marked 
forudsætter moderne højeffektive 
infrastrukturer, der binder Europa sammen, 
navnlig på områderne transport, energi og 
telekommunikation. Disse 
vækstfremmende forbindelser vil give 
bedre adgang til det indre marked og 
dermed bidrage til en mere 
konkurrencedygtig markedsøkonomi i 
overensstemmelse med Europa 2020-

(2) Et velfungerende indre marked 
forudsætter moderne højeffektive 
infrastrukturer, der binder Europa sammen, 
navnlig på områderne transport, energi og 
telekommunikation. Disse 
vækstfremmende forbindelser vil give 
bedre adgang til det indre marked, fremme 
kontakter på tværs af grænser og dermed 
bidrage til en mere konkurrencedygtig 
markedsøkonomi i overensstemmelse med 
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strategiens målsætninger og mål. Europa 2020-strategiens målsætninger og 
mål.

Or. en

Ændringsforslag 116
Franck Proust

Forslag til forordning
Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) Connecting Europe-faciliteten er 
udtryk for Europas industriprioriteringer. 
Den er et nødvendigt værktøj for at 
udvikle en europæisk industripolitik, som 
er kilde til bæredygtig vækst.

Or. fr

Ændringsforslag 117
Sabine Wils

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Med oprettelsen af en Connecting 
Europe-facilitet tilsigtes det at fremskynde 
investeringerne i transeuropæiske net og 
skabe en løftestangseffekt for både den 
offentlige og private sektors finansiering.

udgår

Or. en

Begrundelse

Denne erklæring er overflødig, idet den foregående betragtning bedre gengiver CEF's mål.
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Ændringsforslag 118
Jean-Jacob Bicep

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Med oprettelsen af en Connecting 
Europe-facilitet tilsigtes det at fremskynde 
investeringerne i transeuropæiske net og 
skabe en løftestangseffekt for både den 
offentlige og private sektors finansiering.

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 119
Pilar del Castillo Vera

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Med oprettelsen af en Connecting 
Europe-facilitet tilsigtes det at fremskynde 
investeringerne i transeuropæiske net og 
skabe en løftestangseffekt for både den 
offentlige og private sektors finansiering.

(3) Med oprettelsen af en Connecting 
Europe-facilitet tilsigtes det at øge 
retssikkerheden, fremskynde 
investeringerne i transeuropæiske net og 
skabe en løftestangseffekt for både den 
offentlige og private sektors finansiering.

Or. en

Ændringsforslag 120
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Med oprettelsen af en Connecting 
Europe-facilitet tilsigtes det at fremskynde 
investeringerne i transeuropæiske net og 

(3) Med oprettelsen af en Connecting 
Europe-facilitet tilsigtes det at fremskynde 
investeringerne i transeuropæiske net med 
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skabe en løftestangseffekt for både den 
offentlige og private sektors finansiering.

henblik på at øge synergierne og skabe en 
løftestangseffekt for både den offentlige og 
private sektors finansiering.

Or. en

Ændringsforslag 121
Marita Ulvskog

Forslag til forordning
Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4a) I energi- og transportsektoren bør 
Connecting Europe-faciliteten ikke blot 
bidrage til at nå de aktuelle mål for 
reduktion af drivhusgasemissionerne med 
20 %, øgning af energieffektiviteten med 
20 % og øgning af andelen af energi fra 
vedvarende energikilder i det endelige 
energiforbrug til 20 %, men også lægge 
grunden til en klima- og energipolitisk 
ramme for perioden efter 2020, når 
videreudviklingen af vedvarende energi 
og reduktionen af klimarelevante 
emissioner bliver afgørende.

Or. sv

Ændringsforslag 122
Nuno Teixeira

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Kommissionen forpligtede sig til at 
integrere klimaændringer i Unionens 
udgiftsprogrammer og afsætte mindst 20 % 
af Unionens budget til klimarelaterede mål. 
Det er vigtigt at sikre, at afbødning af og 
tilpasning til klimaændringer og 

(5) Kommissionen forpligtede sig til at 
integrere klimaændringer i Unionens 
udgiftsprogrammer og afsætte mindst 20 % 
af Unionens budget til klimarelaterede mål. 
Det er vigtigt at sikre, at afbødning af og 
tilpasning til klimaændringer og 
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risikoforebyggelse og risikostyring 
fremmes i forbindelse med forberedelse, 
tilrettelæggelse og gennemførelse af 
projekter af fælles interesse. 
Infrastrukturinvesteringer, der er omfattet 
af denne forordning, bør bidrage til at 
fremme overgangen til et lavt 
emissionsniveau samt klima- og 
naturkatastroferesistens i økonomien og 
samfundet.

risikoforebyggelse og risikostyring 
fremmes i forbindelse med forberedelse, 
tilrettelæggelse og gennemførelse af 
projekter af fælles interesse. 
Infrastrukturinvesteringer, der er omfattet 
af denne forordning, bør bidrage til at 
fremme overgangen til et lavt 
emissionsniveau samt klima- og 
naturkatastroferesistens i økonomien og 
samfundet, uden samtidigt at øge 
isoleringen af visse europæiske regioner, 
f.eks. regionerne i den yderste periferi og 
øregionerne.

Or. pt

Begrundelse

Foranstaltninger og aktioner med henblik på at opnå et samfund og en økonomi med et lavt 
emissionsniveau må ikke øge isoleringen af regioner, der allerede i sig selv ligger langt fra 
det indre marked.

Ændringsforslag 123
Jean-Jacob Bicep

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Kommissionen forpligtede sig til at
integrere klimaændringer i Unionens 
udgiftsprogrammer og afsætte mindst 
20 % af Unionens budget til 
klimarelaterede mål. Det er vigtigt at sikre, 
at afbødning af og tilpasning til 
klimaændringer og risikoforebyggelse og 
risikostyring fremmes i forbindelse med 
forberedelse, tilrettelæggelse og 
gennemførelse af projekter af fælles 
interesse. Infrastrukturinvesteringer, der er 
omfattet af denne forordning, bør bidrage 
til at fremme overgangen til et lavt 
emissionsniveau samt klima- og 
naturkatastroferesistens i økonomien og 
samfundet.

(5) Det europæiske politikkers samlede 
indvirkninger på miljøet skal betragtes 
som en prioritet, og Unionen har 
forpligtet sig til at afsætte mindst 20 % af
sit budget til klimarelaterede mål. Det er 
vigtigt at sikre, at alle indvirkningerne på 
miljøet bliver vurderet, og at
risikoforebyggelse og risikostyring 
fremmes i forbindelse med forberedelse, 
tilrettelæggelse og gennemførelse af 
projekter af fælles interesse. 
Infrastrukturinvesteringer, der er omfattet 
af denne forordning, bør bidrage til at 
fremme overgangen til en økonomi og et
samfund, hvor der tages hensyn til miljøet 
som helhed betragtet, og som er socialt 
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bæredygtige.

Or. fr

Ændringsforslag 124
Marita Ulvskog

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Kommissionen forpligtede sig til at 
integrere klimaændringer i Unionens 
udgiftsprogrammer og afsætte mindst 20 %
af Unionens budget til klimarelaterede mål.
Det er vigtigt at sikre, at afbødning af og 
tilpasning til klimaændringer og 
risikoforebyggelse og risikostyring 
fremmes i forbindelse med forberedelse, 
tilrettelæggelse og gennemførelse af 
projekter af fælles interesse. 
Infrastrukturinvesteringer, der er omfattet 
af denne forordning, bør bidrage til at 
fremme overgangen til et lavt 
emissionsniveau samt klima- og 
naturkatastroferesistens i økonomien og 
samfundet.

(5) Kommissionen forpligtede sig til at 
integrere klimaændringer i Unionens 
udgiftsprogrammer og afsætte mindst 20 %
af Unionens budget til klimarelaterede mål.
Afbødning af og tilpasning til 
klimaændringer og risikoforebyggelse og 
risikostyring skal fremmes i forbindelse 
med forberedelse, tilrettelæggelse og 
gennemførelse af projekter af fælles 
interesse. Infrastrukturinvesteringer, der er 
omfattet af denne forordning, skal bidrage 
til at fremme overgangen til et lavt 
emissionsniveau samt klima- og 
naturkatastroferesistens i økonomien og 
samfundet.

Or. sv

Ændringsforslag 125
Riikka Manner, Vilja Savisaar-Toomast

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Kommissionen forpligtede sig til at 
integrere klimaændringer i Unionens 
udgiftsprogrammer og afsætte mindst 20 % 
af Unionens budget til klimarelaterede mål. 
Det er vigtigt at sikre, at afbødning af og 

(5) Kommissionen forpligtede sig til at 
integrere klimaændringer i Unionens 
udgiftsprogrammer og afsætte mindst 20 % 
af Unionens budget til klimarelaterede mål. 
Det er vigtigt at sikre, at afbødning af og 
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tilpasning til klimaændringer og 
risikoforebyggelse og risikostyring 
fremmes i forbindelse med forberedelse, 
tilrettelæggelse og gennemførelse af 
projekter af fælles interesse. 
Infrastrukturinvesteringer, der er omfattet 
af denne forordning, bør bidrage til at 
fremme overgangen til et lavt 
emissionsniveau samt klima- og 
naturkatastroferesistens i økonomien og 
samfundet.

tilpasning til klimaændringer og 
risikoforebyggelse og risikostyring 
fremmes i forbindelse med forberedelse, 
tilrettelæggelse og gennemførelse af 
projekter af fælles interesse. 
Infrastrukturinvesteringer, der er omfattet 
af denne forordning, bør bidrage til at 
fremme overgangen til et lavt 
emissionsniveau samt klima- og 
naturkatastroferesistens i økonomien og 
samfundet. Kommissionen bør sikre, at 
internationale aftaler og standarder, der 
er gældende for det indre marked, 
tilpasser sig afbalanceret til 
medlemsstaterne uden at forårsage 
konkurrenceforvridning, for at sikre 
fremgang for europæiske virksomheder i 
den globale konkurrence.

Or. en

Ændringsforslag 126
Graham Watson, Kathleen Van Brempt, Theodoros Skylakakis, Vittorio Prodi, Maria 
Da Graça Carvalho, Ana Gomes, Marita Ulvskog, Chris Davies

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Kommissionen forpligtede sig til at 
integrere klimaændringer i Unionens 
udgiftsprogrammer og afsætte mindst 20 % 
af Unionens budget til klimarelaterede mål. 
Det er vigtigt at sikre, at afbødning af og 
tilpasning til klimaændringer og 
risikoforebyggelse og risikostyring 
fremmes i forbindelse med forberedelse, 
tilrettelæggelse og gennemførelse af 
projekter af fælles interesse. 
Infrastrukturinvesteringer, der er omfattet 
af denne forordning, bør bidrage til at 
fremme overgangen til et lavt 
emissionsniveau samt klima- og 
naturkatastroferesistens i økonomien og 

(5) Kommissionen forpligtede sig til at 
integrere klimaændringer i Unionens 
udgiftsprogrammer og afsætte mindst 20 % 
af Unionens budget til klimarelaterede mål. 
Det er vigtigt at sikre, at afbødning af og 
tilpasning til klimaændringer og 
risikoforebyggelse og risikostyring 
fremmes i forbindelse med forberedelse, 
tilrettelæggelse og gennemførelse af 
projekter af fælles interesse, og at 
investeringer i elforbindelser derfor bliver 
prioriteret. Infrastrukturinvesteringer, der 
er omfattet af denne forordning, bør 
bidrage til at fremme overgangen til et lavt 
emissionsniveau samt klima- og 
naturkatastroferesistens i økonomien og 
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samfundet. samfundet samt begrænse støtten til 
langsigtede højemissionsprojekter, som 
fastholder fossile brændstoffer som en del 
af vores energisystem i mange årtier 
fremover og dermed underminerer EU's 
2020- og 2050-klimamål.

Or. en

Ændringsforslag 127
Inés Ayala Sender, Luis de Grandes Pascual

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Den 28. marts 2011 vedtog 
Kommissionen hvidbogen "En køreplan for 
et fælles transportområde – mod et 
konkurrencedygtigt og ressourceeffektive 
transportsystem". I hvidbogen tilsigtes det 
senest i 2050 at nedbringe 
drivhusgasemissionerne fra 
transportsektoren med mindst 60 % i 
forhold til 1990. I hvidbogen tilsigtes det 
for infrastrukturens vedkommende senest i 
2030 at etablere et fuldt funktionsdygtigt 
og multimodalt TEN-T "hovednet" i hele 
Unionen. I hvidbogen tilsigtes det også at 
optimere multimodale logistikkæders 
ydeevne bl.a. ved i højere grad at bruge 
mere energieffektive transportformer. Den 
indeholder derfor følgende mål af relevans 
for TEN-T-politikken: 30 % af 
vejtransporten over 300 km bør overgå til 
andre transportformer inden 2030 og mere 
end 50 % inden 2050; længden af det 
eksisterende højhastighedsjernbanenet bør 
tredobles inden 2030, og inden 2050 bør 
størstedelen af al 
mellemdistancepassagertransport foregå 
med tog; inden 2050 bør alle lufthavne i 
hovednettet være forbundet med 
jernbanenettet; alle søhavne bør være 
forbundet med banegodsnettet og om 

(Vedrører ikke den danske tekst)
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muligt med de indre vandveje.

Or. es

Begrundelse

(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag 128
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Den 28. marts 2011 vedtog 
Kommissionen hvidbogen "En køreplan for 
et fælles transportområde – mod et 
konkurrencedygtigt og ressourceeffektive 
transportsystem". I hvidbogen tilsigtes det 
senest i 2050 at nedbringe 
drivhusgasemissionerne fra 
transportsektoren med mindst 60 % i 
forhold til 1990. I hvidbogen tilsigtes det 
for infrastrukturens vedkommende senest i 
2030 at etablere et fuldt funktionsdygtigt 
og multimodalt TEN-T "hovednet" i hele 
Unionen. I hvidbogen tilsigtes det også at 
optimere multimodale logistikkæders 
ydeevne bl.a. ved i højere grad at bruge 
mere energieffektive transportformer. Den 
indeholder derfor følgende mål af relevans 
for TEN-T-politikken: 30 % af 
vejtransporten over 300 km bør overgå til 
andre transportformer inden 2030 og mere 
end 50 % inden 2050; længden af det 
eksisterende højhastighedsjernbanenet bør 
tredobles inden 2030, og inden 2050 bør 
størstedelen af al 
mellemdistancepassagertransport foregå 
med tog; inden 2050 bør alle lufthavne i 
hovednettet være forbundet med 
jernbanenettet; alle søhavne bør være 
forbundet med banegodsnettet og om 
muligt med de indre vandveje.

(7) Den 28. marts 2011 vedtog 
Kommissionen hvidbogen "En køreplan for 
et fælles transportområde – mod et 
konkurrencedygtigt og ressourceeffektive 
transportsystem". I hvidbogen tilsigtes det 
senest i 2050 at nedbringe 
drivhusgasemissionerne fra 
transportsektoren med mindst 60 % i 
forhold til 1990. I hvidbogen tilsigtes det 
for infrastrukturens vedkommende senest i 
2030 at etablere et fuldt funktionsdygtigt 
og multimodalt TEN-T "hovednet" i hele 
Unionen. I hvidbogen tilsigtes det også at
udvikle et europæisk transportområde på 
en ensartet måde for at optimere 
multimodale logistikkæders ydeevne bl.a. 
ved i højere grad at bruge mere 
energieffektive transportformer. Den 
indeholder derfor følgende mål af relevans 
for TEN-T-politikken: 30 % af 
vejtransporten over 300 km bør overgå til 
andre transportformer inden 2030 og mere 
end 50 % inden 2050; længden af det 
eksisterende højhastighedsjernbanenet bør 
tredobles inden 2030, og inden 2050 bør 
størstedelen af al 
mellemdistancepassagertransport foregå 
med tog; inden 2050 bør alle lufthavne i 
hovednettet være forbundet med 
jernbanenettet; alle søhavne bør være 
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forbundet med banegodsnettet og om 
muligt med de indre vandveje.

Or. ro

Ændringsforslag 129
Sabine Wils

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Den 28. marts 2011 vedtog 
Kommissionen hvidbogen "En køreplan for 
et fælles transportområde – mod et 
konkurrencedygtigt og ressourceeffektive 
transportsystem". I hvidbogen tilsigtes det
senest i 2050 at nedbringe 
drivhusgasemissionerne fra 
transportsektoren med mindst 60 % i 
forhold til 1990. I hvidbogen tilsigtes det 
for infrastrukturens vedkommende senest i 
2030 at etablere et fuldt funktionsdygtigt 
og multimodalt TEN-T "hovednet" i hele 
Unionen. I hvidbogen tilsigtes det også at 
optimere multimodale logistikkæders 
ydeevne bl.a. ved i højere grad at bruge 
mere energieffektive transportformer. Den 
indeholder derfor følgende mål af 
relevans for TEN-T-politikken: 30 % af 
vejtransporten over 300 km bør overgå til 
andre transportformer inden 2030 og 
mere end 50 % inden 2050; længden af 
det eksisterende højhastighedsjernbanenet 
bør tredobles inden 2030, og inden 2050 
bør størstedelen af al 
mellemdistancepassagertransport foregå 
med tog; inden 2050 bør alle lufthavne i 
hovednettet være forbundet med 
jernbanenettet; alle søhavne bør være 
forbundet med banegodsnettet og om 
muligt med de indre vandveje.

(7) Den 28. marts 2011 vedtog 
Kommissionen hvidbogen "En køreplan for 
et fælles transportområde – mod et 
konkurrencedygtigt og ressourceeffektive 
transportsystem". Mens det i hvidbogen 
tilsigtes senest i 2050 at nedbringe 
drivhusgasemissionerne fra 
transportsektoren med mindst 60 % i 
forhold til 1990, opfordrer Europa-
Parlamentet i sin beslutning til at opstille 
retsregler med henblik på at opnå 20 % 
reduktion i emissionen af CO2 og andre 
drivhusgasser fra transport senest i 2020. 
I hvidbogen tilsigtes det for 
infrastrukturens vedkommende senest i 
2030 at etablere et fuldt funktionsdygtigt 
og multimodalt TEN-T "hovednet" i hele 
Unionen, og Europa-Parlamentet 
opfordrer medlemsstaterne til at forpligte 
sig på senest i 2020 at fjerne de vigtigste 
flaskehalse inden for de enkelte 
transportformer ved senest i 2015 at 
fremlægge en godkendt finansieringsplan. 
I hvidbogen tilsigtes det også at optimere 
multimodale logistikkæders ydeevne bl.a. 
ved i højere grad at bruge mere 
energieffektive transportformer.

Or. en
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Begrundelse

Europa-Parlamentets beslutning om hvidbogen af 15. december 2011 foreslog strammere mål 
og tidsfrister med henblik på at sikre den mest effektive gennemførelse af den pågældende 
hvidbog. Kun hvidbogens relevante prioriteter bør nævnes, eftersom TEN-T-forordningen og 
CEF-forordningen fastlægger de centrale mål inden for en klar lovgivningsprocedure.

Ændringsforslag 130
Inés Ayala Sender, Luis de Grandes Pascual

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Den 28. marts 2011 vedtog 
Kommissionen hvidbogen "En køreplan for 
et fælles transportområde – mod et 
konkurrencedygtigt og ressourceeffektive 
transportsystem". I hvidbogen tilsigtes det 
senest i 2050 at nedbringe 
drivhusgasemissionerne fra 
transportsektoren med mindst 60 % i 
forhold til 1990. I hvidbogen tilsigtes det 
for infrastrukturens vedkommende senest i 
2030 at etablere et fuldt funktionsdygtigt 
og multimodalt TEN-T "hovednet" i hele 
Unionen. I hvidbogen tilsigtes det også at 
optimere multimodale logistikkæders 
ydeevne bl.a. ved i højere grad at bruge 
mere energieffektive transportformer. Den 
indeholder derfor følgende mål af relevans 
for TEN-T-politikken: 30 % af 
vejtransporten over 300 km bør overgå til 
andre transportformer inden 2030 og mere 
end 50 % inden 2050; længden af det 
eksisterende højhastighedsjernbanenet bør 
tredobles inden 2030, og inden 2050 bør 
størstedelen af al 
mellemdistancepassagertransport foregå 
med tog; inden 2050 bør alle lufthavne i 
hovednettet være forbundet med 
jernbanenettet; alle søhavne bør være 
forbundet med banegodsnettet og om 
muligt med de indre vandveje.

(7) Den 28. marts 2011 vedtog 
Kommissionen hvidbogen "En køreplan for 
et fælles transportområde – mod et 
konkurrencedygtigt og ressourceeffektive 
transportsystem". I hvidbogen tilsigtes det 
senest i 2050 at nedbringe 
drivhusgasemissionerne fra 
transportsektoren med mindst 60 % i 
forhold til 1990. I hvidbogen tilsigtes det 
for infrastrukturens vedkommende senest i 
2030 at etablere et fuldt funktionsdygtigt, 
interoperabelt og multimodalt TEN-T
"hovednet" i hele Unionen.
Interoperabilitet i jernbanesystemet kan 
fremmes ved innovative løsninger, der 
forbedrer kompatibiliteten mellem 
systemerne, såsom mobilt udstyr og spor 
med flere sporvidder. I hvidbogen tilsigtes 
det også at optimere multimodale 
logistikkæders ydeevne bl.a. ved i højere 
grad at bruge mere energieffektive 
transportformer. Den indeholder derfor 
følgende mål af relevans for TEN-T-
politikken: 30 % af vejtransporten over 300 
km bør overgå til andre transportformer 
inden 2030 og mere end 50 % inden 2050; 
længden af det eksisterende 
højhastighedsjernbanenet bør tredobles 
inden 2030, og inden 2050 bør størstedelen 
af al mellemdistancepassagertransport 
foregå med tog; inden 2050 bør alle 
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lufthavne i hovednettet være forbundet 
med jernbanenettet; alle søhavne bør være 
forbundet med banegodsnettet og om 
muligt med de indre vandveje.

Or. en

Begrundelse

Interoperabilitet er et afgørende element i et velfungerende indre marked, navnlig hvad angår 
jernbanesektoren. Dette skal forstås i bred forstand, så mindre omkostningstunge løsninger 
kan blive gennemført.

Ændringsforslag 131
Michael Cramer, Eva Lichtenberger

Forslag til forordning
Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7a) EU skal sigte på at begrænse og 
internalisere alle eksterne omkostninger 
samt anvende princippet om, at 
forureneren betaler, i henhold til artikel
191 i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde.

Or. en

Ændringsforslag 132
Michael Gahler

Forslag til forordning
Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7a) For at fremme flytningen af 
transport til jernbanen er det nødvendigt 
at forbedre accepten i den del af 
befolkningen, der er generet af 
jernbanestøj, og reducere støjgenerne, 
navnlig ved godstogskorridorer.
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Or. de

Ændringsforslag 133
Philip Bradbourn

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Europa-Parlamentet understregede i sin 
beslutning af 6. juli 2010 om en 
bæredygtig fremtid for transporten, at en 
effektiv transportpolitik kræver passende 
økonomiske rammer, der er afstemt med de 
kommende udfordringer, og at de 
nuværende midler til transport og 
mobilitet bør øges; det anså det desuden 
for nødvendigt at oprette en mekanisme til 
samordning af anvendelsen af forskellige 
kilder til transportfinansiering, tilgængelige
finansieringsmidler inden for 
samhørighedspolitikken, offentlig-private 
partnerskaber eller andre finansielle
instrumenter, såsom garantier.

(8) Europa-Parlamentet understregede i sin 
beslutning af 6. juli 2010 om en 
bæredygtig fremtid for transporten, at en 
effektiv transportpolitik kræver passende 
økonomiske rammer, der er afstemt med de 
kommende udfordringer; det anså det 
desuden for nødvendigt at oprette en 
mekanisme til samordning og optimering
af anvendelsen af forskellige kilder til 
transportfinansiering og af alle
tilgængelige finansielle midler og 
mekanismer på EU-niveau.

Or. en

Ændringsforslag 134
Michel Dantin, Christine De Veyrac, Dominique Vlasto

Forslag til forordning
Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9a) Den forrige flerårige finansielle 
ramme (2007-2013) har vist, at et 
begrænset budget til TEN-T hæmmer 
fremskridtene i de mest omfattende 
projekter, især de grænseoverskridende 
projekter. En hensigtsmæssig europæisk 
budgetramme for TEN-T vil ikke alene 
forstærke tiltrækningen af private 
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investeringer, men også fremme den 
nationale politiske vilje over for 
europæiske projekter og dermed forbedre 
samarbejdet mellem de medlemsstater, 
som er omfattet af et grænseoverskridende 
projekt. EU må hæve sit ambitionsniveau 
for de store europæiske 
infrastrukturprojekter, som indebærer så 
komplekse og bekostelige arbejder, at det 
er nødvendigt at forhøje det afsatte budget 
og tilpasse den pågældende 
finansforordning. De nye TEN-T-
retningslinjer bør ledsages af de fornødne 
budget- og lovgivningsmidler til 
gennemførelsen.

Or. fr

Begrundelse

Med hensyn til den forrige flerårige finansielle ramme skal det fremhæves, at resultaterne er 
utilfredsstillende på grund af et begrænset budget og en til tider uhensigtsmæssig lovgivning. 
Connecting Europe-faciliteten oprettes således for at sikre en hensigtsmæssig lovgivnings- og 
budgetramme til gennemførelsen af TEN-T.

Ændringsforslag 135
Artur Zasada

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) På grundlag af målene i hvidbogen bør 
TEN-T-retningslinjerne som fastlagt i 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning
(EU) nr. XXX/2012, af … udpege 
infrastruktur i det transeuropæiske 
transportnet, specificere krav, der skal 
opfyldes, og fastsætte foranstaltninger til 
deres gennemførelse. Ifølge 
retningslinjerne forventes det bl.a., at 
hovednettet er færdigetableret i 2030.

(10) På grundlag af målene i hvidbogen bør 
TEN-T-retningslinjerne som fastlagt i 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning
(EU) nr. XXX/2012, af … udpege 
infrastruktur i det transeuropæiske 
transportnet, specificere krav, der skal 
opfyldes, og fastsætte foranstaltninger til 
deres gennemførelse. Ifølge 
retningslinjerne forventes det bl.a., at 
hovednettet er færdigetableret i 2030 via 
oprettelse af ny infrastruktur samt 
rehabilitering og opgradering af 
eksisterende infrastruktur.
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Or. en

Ændringsforslag 136
Konrad Szymański, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) På grundlag af målene i hvidbogen bør 
TEN-T-retningslinjerne som fastlagt i 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning
(EU) nr. XXX/2012, af … udpege 
infrastruktur i det transeuropæiske 
transportnet, specificere krav, der skal 
opfyldes, og fastsætte foranstaltninger til 
deres gennemførelse. Ifølge 
retningslinjerne forventes det bl.a., at 
hovednettet er færdigetableret i 2030.

(10) På grundlag af målene i hvidbogen bør 
TEN-T-retningslinjerne som fastlagt i 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning
(EU) nr. XXX/2012, af … udpege 
infrastruktur i det transeuropæiske 
transportnet, specificere krav, der skal 
opfyldes, og fastsætte foranstaltninger til 
deres gennemførelse. Ifølge 
retningslinjerne forventes det bl.a., at 
hovednettet er færdigetableret i 2030 via 
oprettelse af ny infrastruktur samt 
revitalisering og opgradering af 
eksisterende infrastruktur.

Or. en

Ændringsforslag 137
Sabine Wils

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Ud fra en analyse af medlemsstaternes 
transportinfrastrukturplaner forventer 
Kommissionen, at investeringsbehovet i 
transportsektoren beløber sig til 500 mia. 
EUR for hele det transeuropæiske 
transportnet i perioden 2014-2020, hvoraf 
skønsmæssigt 250 mia. EUR vil blive 
investeret i TEN-T's hovednet. I 
betragtning af de disponible ressourcer på 
EU-plan må indsatsen koncentreres om 

(11) Ud fra en analyse af medlemsstaternes 
transportinfrastrukturplaner forventer 
Kommissionen, at investeringsbehovet i 
transportsektoren beløber sig til 500 mia. 
EUR for hele det transeuropæiske 
transportnet i perioden 2014-2020, hvoraf 
skønsmæssigt 250 mia. EUR vil blive 
investeret i TEN-T's hovednet.
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projekter med den største europæiske 
merværdi for at opnå den ønskede 
gennemslagskraft. Støtten bør derfor 
målrettes hovednettet (især hovednettets 
korridorer) og projekter af fælles interesse 
inden for trafikstyringssystemer (navnlig 
lufttrafikstyringssystemer, som vedrører 
SESAR, der kræver budgetressourcer fra 
Unionen på ca. 3 mia. EUR).

Or. en

Begrundelse

Det er unødvendigt at gå så meget i detaljer på dette stadie.

Ændringsforslag 138
Nuno Teixeira

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Ud fra en analyse af medlemsstaternes 
transportinfrastrukturplaner forventer 
Kommissionen, at investeringsbehovet i 
transportsektoren beløber sig til 500 mia. 
EUR for hele det transeuropæiske 
transportnet i perioden 2014-2020, hvoraf 
skønsmæssigt 250 mia. EUR vil blive 
investeret i TEN-T's hovednet. I 
betragtning af de disponible ressourcer på 
EU-plan må indsatsen koncentreres om 
projekter med den største europæiske 
merværdi for at opnå den ønskede 
gennemslagskraft. Støtten bør derfor 
målrettes hovednettet (især hovednettets 
korridorer) og projekter af fælles interesse 
inden for trafikstyringssystemer (navnlig 
lufttrafikstyringssystemer, som vedrører 
SESAR, der kræver budgetressourcer fra 
Unionen på ca. 3 mia. EUR).

(11) Ud fra en analyse af medlemsstaternes 
transportinfrastrukturplaner forventer 
Kommissionen, at investeringsbehovet i 
transportsektoren beløber sig til 500 mia. 
EUR for hele det transeuropæiske 
transportnet i perioden 2014-2020, hvoraf 
skønsmæssigt 250 mia. EUR vil blive 
investeret i TEN-T's hovednet. I 
betragtning af de disponible ressourcer på 
EU-plan må indsatsen koncentreres om 
projekter med den største europæiske 
merværdi for at opnå den ønskede 
gennemslagskraft. Støtten bør derfor 
målrettes hovednettet (især hovednettets 
korridorer), uden at udelukke støtte til det 
samlede net, og projekter af fælles 
interesse inden for trafikstyringssystemer
(navnlig lufttrafikstyringssystemer, som 
vedrører SESAR, der kræver 
budgetressourcer fra Unionen på ca. 3 mia. 
EUR).



PE496.337v01-00 24/138 AM\912704DA.doc

DA

Or. pt

Begrundelse

Støtten fra CEF bør fokusere på hovednettet, men bør dog ikke fuldstændigt udelukke støtte til 
det samlede net i forbindelse med projekter, der har en europæisk merværdi, navnlig i 
regioner som regionerne i den yderste periferi, der er omhandlet i artikel 349 og 355 i TEUF, 
og som indgår i det samlede net, så de ikke bliver yderligere isoleret.

Ændringsforslag 139
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Ud fra en analyse af medlemsstaternes 
transportinfrastrukturplaner forventer 
Kommissionen, at investeringsbehovet i 
transportsektoren beløber sig til 500 mia. 
EUR for hele det transeuropæiske 
transportnet i perioden 2014-2020, hvoraf 
skønsmæssigt 250 mia. EUR vil blive 
investeret i TEN-T's hovednet. I 
betragtning af de disponible ressourcer på 
EU-plan må indsatsen koncentreres om 
projekter med den største europæiske 
merværdi for at opnå den ønskede 
gennemslagskraft. Støtten bør derfor 
målrettes hovednettet (især hovednettets 
korridorer) og projekter af fælles interesse 
inden for trafikstyringssystemer (navnlig 
lufttrafikstyringssystemer, som vedrører 
SESAR, der kræver budgetressourcer fra 
Unionen på ca. 3 mia. EUR).

(11) Ud fra en analyse af medlemsstaternes 
transportinfrastrukturplaner forventer 
Kommissionen, at investeringsbehovet i 
transportsektoren beløber sig til 500 mia. 
EUR for hele det transeuropæiske 
transportnet i perioden 2014-2020, hvoraf 
skønsmæssigt 250 mia. EUR vil blive 
investeret i TEN-T's hovednet. I 
betragtning af de disponible ressourcer på 
EU-plan må indsatsen koncentreres om 
projekter med den største europæiske 
merværdi for at opnå den ønskede 
gennemslagskraft. Støtten bør derfor 
målrettes hovednettet (især hovednettets 
korridorer) og projekter af fælles interesse, 
f.eks. multimodale 
transportknudepunkter, og inden for 
trafikstyringssystemer (navnlig 
lufttrafikstyringssystemer, som vedrører 
SESAR, der kræver budgetressourcer fra 
Unionen på ca. 3 mia. EUR).

Or. en

Ændringsforslag 140
Nuno Teixeira
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Forslag til forordning
Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11a) I sin meddelelse "Regionerne i den 
yderste periferi: et partnerskab for 
intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst", 
der blev vedtaget i juni 2012, er 
Kommissionen, idet den understreger 
regionerne i den yderste periferis særlige 
dimension, der er anerkendt i artikel 349 
og 355 i TEUF, opmærksom på at 
medtage disse specifikke relevante 
projekter af fælles interesse på transport-, 
telekommunikations- og energiområdet 
med henblik på at integrere dem i det 
indre marked og fremme deres 
økonomiske udvikling. De bør derfor 
modtage EU-støtte til udarbejdelse af en 
portefølje af specifikke projekter.

Or. pt

Begrundelse

Regionerne i den yderste periferi bør på grund af deres naturlige karakteristika og deres 
isolering i forhold til andre europæiske regioner, der er omhandlet i artikel 349 og 355 i 
TEUF, nyde godt af dette finansielle instrument, så de får mulighed for at øge deres 
integration og ikke bliver yderligere isoleret i forhold til EU's indre marked.

Ændringsforslag 141
Michael Cramer

Forslag til forordning
Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11a) Med henblik på at skabe europæisk 
merværdi skal EU fokusere sine 
bestræbelser og koncentrere sine 
ressourcer mod de grænsekrydsende 
strækninger, der har været opgivet eller 
afskåret siden Anden Verdenskrig.
Opgradering og rehabilitering af 
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eksisterende infrastruktur bør prioriteres.

Or. en

Ændringsforslag 142
Lena Kolarska-Bobińska

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 
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.

(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 
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, under overholdelse 
af de nationale tildelinger til projekter, 
der er oplistet i bilaget til denne 
forordning. 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.

Or. en

Ændringsforslag 143
Krišjānis Kariņš

Forslag til forordning
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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 
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.

(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 projekter på 
tværs af landegrænser med en høj 
merværdi for Unionen, bør en del af 
Samhørighedsfonden (10 mia. EUR) derfor 
overføres til finansiering af
transportprojekter i hovednettet i de 
medlemsstater, der er berettiget til støtte fra 
Samhørighedsfonden, via Connecting 
Europe-faciliteten. Der bør tilvejebringes 
yderligere finansiering fra 
Samhørighedsfonden ud over de tilskud, 
som medlemsstaterne får fra denne fond, 
og Kommissionen bør via foranstaltninger 
for teknisk bistand 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.

Or. lv

Ændringsforslag 144
Dominique Riquet, Inés Ayala Sender

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 

(13) Erfaringerne med den aktuelle 
finansielle ramme viser, at mange 
medlemsstater, der er berettiget til støtte fra 
Samhørighedsfonden, har betydelige 
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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 
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.

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 
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 eller vedrørende horisontale 
prioriteter i de medlemsstater, der er 
berettiget til støtte fra 
Samhørighedsfonden, via Connecting 
Europe-faciliteten. I den første fase skal 
udvælgelsen af støtteberettigede projekter 
overholde de nationale tildelinger i 
henhold til Samhørighedsfonden.
Kommissionen bør støtte medlemsstater, 
der er berettiget til støtte fra 
Samhørighedsfonden, i deres forberedelse 
af en passende række projekter, navnlig 
ved at styrke de pågældende offentlige 
myndigheders institutionelle kapacitet og 
iværksætte supplerende 
forslagsindkaldelser.

Or. en

Ændringsforslag 145
Philippe De Backer

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 
på tværs af landegrænser med en høj 

(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, som hyppigt 
resulterer i ineffektiv udnyttelse af EU-
midler. For at få fuldført flere 
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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.

transportprojekter, især projekter på tværs 
af landegrænser med en høj merværdi for 
Unionen, bør en del af 
Samhørighedsfonden (10 mia. EUR) derfor 
overføres til finansiering af
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.

Or. nl

Ændringsforslag 146
Olga Sehnalová, Silvia-Adriana Ţicău

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 
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 

(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 
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 
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projekter for at give de nationale tildelinger 
fra Samhørighedsfonden størst mulig 
prioritet.

projekter for at give de nationale tildelinger 
fra Samhørighedsfonden størst mulig 
prioritet. Kommissionen bør sikre, at der 
ikke er mulighed for forvridning af de 
nationale tildelinger. Kommissionen bør 
samtidig yde den nødvendige koordination 
og bistand til de støtteberettigede 
medlemsstater for at fjerne 
forvaltningsmæssige og bureaukratiske 
hindringer og sikre en gennemsigtig 
udvælgelsesproces for projekterne.

Or. en

Ændringsforslag 147
Ioannis A. Tsoukalas

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 
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.

(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 transport- og 
energiinfrastrukturprojekter på tværs af 
landegrænser med høj merværdi for 
Unionen. For at få fuldført flere af disse 
projekter, især på projekter på tværs af 
landegrænser med en høj merværdi for 
Unionen, bør Samhørighedsfonden (10 
mia. EUR) derfor tildeles til både 
transport- og energiprojekter 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.
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Or. en

Ændringsforslag 148
Roberts Zīle

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 
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.

(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 
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 (og især hovednettets 
korridorer) i de medlemsstater, der er 
berettiget til støtte fra 
Samhørighedsfonden, via Connecting 
Europe-faciliteten. Hver medlemsstats 
tildeling fra Samhørighedsfonden under 
Connecting Europe-faciliteten skal 
overholde de nationale rammebeløb, men 
efter midtvejsevalueringen skal midler, 
der ikke er blevet afsat af den pågældende 
medlemsstat, igen gøres tilgængelige for 
alle medlemsstater, der er berettiget til 
støtte fra Samhørighedsfonden.
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.

Or. en
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Begrundelse

For at sikre reelle fremskridt i udviklingen af hovednettet, navnlig hovednettets korridorer, 
skal der opretholdes et vist mål af konkurrence mellem medlemsstaterne, også hvad angår de 
10 mia. EUR, der tildeles fra Samhørighedsfonden. Til at starte med skal tildelingerne 
eksplicit svare til de nationale tildelinger fra Samhørighedsfonden. Men efter 
midtvejsevalueringen skal ikkeafsatte midler gøres tilgængelige for alle medlemsstater, der 
modtager støtte fra Samhørighedsfonden.

Ændringsforslag 149
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Konrad Szymański, Jerzy Buzek, Andrzej Grzyb, 
Artur Zasada

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 
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.

(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 
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
under overholdelse af de nationale 
tildelinger til projekter, der er oplistet i 
bilaget til denne forordning. 
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.

Or. en
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Ændringsforslag 150
Maria Da Graça Carvalho

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) I meddelelsen om "Prioriteringer på 
energiinfrastrukturområdet for 2020 og 
derefter – en plan for et integreret 
europæisk energinet", der er vedtaget i 
november 2010, fastlagde Kommissionen 
de prioriterede korridorer, som er 
nødvendige for at opfylde Unionens 
ambitiøse energi- og klimapolitiske mål 
inden 2020, for at fuldføre det indre 
energimarked, sikre 
forsyningssikkerheden, åbne mulighed for 
at integrere vedvarende energikilder og 
forberede nettene til yderligere at fjerne 
kulstof fra energisystemet efter 2020.

(14) I meddelelsen om "Prioriteringer på 
energiinfrastrukturområdet for 2020 og 
derefter – en plan for et integreret 
europæisk energinet", der er vedtaget i 
november 2010, fastlagde Kommissionen 
de prioriterede korridorer, som er 
nødvendige for at opfylde Unionens 
ambitiøse energi- og klimapolitiske mål 
inden 2020, for at fuldføre det indre 
energimarked, sikre 
forsyningssikkerheden, åbne mulighed for 
at integrere vedvarende energikilder og 
forberede nettene til yderligere at fjerne 
kulstof fra energisystemet efter 2020.
Kommissionen minder navnlig om 
vigtigheden af at forbedre kapaciteten i el-
og gasforbindelserne mellem Den Iberiske 
Halvø og Frankrig.

Or. en

Ændringsforslag 151
Claude Turmes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) I meddelelsen om "Prioriteringer på 
energiinfrastrukturområdet for 2020 og 
derefter – en plan for et integreret 
europæisk energinet", der er vedtaget i 
november 2010, fastlagde Kommissionen 
de prioriterede korridorer, som er 
nødvendige for at opfylde Unionens 
ambitiøse energi- og klimapolitiske mål 

(14) I meddelelsen om "Prioriteringer på 
energiinfrastrukturområdet for 2020 og 
derefter – en plan for et integreret 
europæisk energinet", der er vedtaget i 
november 2010, fastlagde Kommissionen 
de prioriterede korridorer, som er 
nødvendige for at opfylde Unionens 
ambitiøse energi- og klimapolitiske mål 
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inden 2020, for at fuldføre det indre 
energimarked, sikre 
forsyningssikkerheden, åbne mulighed for 
at integrere vedvarende energikilder og 
forberede nettene til yderligere at fjerne 
kulstof fra energisystemet efter 2020.

inden 2020, for at fuldføre det indre 
energimarked, sikre 
forsyningssikkerheden, åbne mulighed for 
at integrere vedvarende energikilder og 
forberede distributionen og 
transmissionselnettene til yderligere at
inddrage vedvarende energiproduktion
efter 2020.

Or. en

Ændringsforslag 152
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Der er behov for betydelige 
investeringer for at modernisere og udvide 
Europas energiinfrastruktur og 
sammenkoble net på tværs af 
landegrænserne med henblik på at opfylde 
Unionens energi- og klimapolitiske mål 
tillige med målene om konkurrenceevne, 
bæredygtighed og forsyningssikkerhed på 
en omkostningseffektiv måde. Det anslåede 
investeringsbehov til energiinfrastruktur 
frem til 2020 andrager 1 billion EUR; heraf 
afsættes ca. 200 mia. EUR til 
infrastrukturer af europæisk betydning til 
el- og gastransmission samt oplagring. 
Blandt projekter af europæisk betydning 
risikerer investeringer på ca. 100 mia. EUR 
ikke at blive foretaget på grund af 
hindringer såsom manglende tilladelse, 
regulering og finansiering.

(15) Der er behov for betydelige 
investeringer for at modernisere og udvide 
Europas energiinfrastruktur og 
sammenkoble net på tværs af 
landegrænserne med henblik på at opfylde 
Unionens energi- og klimapolitiske mål 
tillige med målene om konkurrenceevne, 
bæredygtighed og forsyningssikkerhed på 
en omkostningseffektiv måde, især ved at 
fjerne de sidste energiøer i Europa. Det 
anslåede investeringsbehov til 
energiinfrastruktur frem til 2020 andrager 1 
billion EUR; heraf afsættes ca. 200 mia. 
EUR til infrastrukturer af europæisk 
betydning til el- og gastransmission samt 
oplagring. Blandt projekter af europæisk 
betydning risikerer investeringer på ca.
100 mia. EUR ikke at blive foretaget på 
grund af hindringer såsom manglende 
tilladelse, regulering og finansiering.

Or. lt

Ændringsforslag 153
António Fernando Correia de Campos
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Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Der er behov for betydelige 
investeringer for at modernisere og udvide 
Europas energiinfrastruktur og 
sammenkoble net på tværs af 
landegrænserne med henblik på at opfylde 
Unionens energi- og klimapolitiske mål 
tillige med målene om konkurrenceevne, 
bæredygtighed og forsyningssikkerhed på 
en omkostningseffektiv måde. Det anslåede 
investeringsbehov til energiinfrastruktur 
frem til 2020 andrager 1 billion EUR; heraf 
afsættes ca. 200 mia. EUR til 
infrastrukturer af europæisk betydning til 
el- og gastransmission samt oplagring. 
Blandt projekter af europæisk betydning 
risikerer investeringer på ca. 100 mia. EUR 
ikke at blive foretaget på grund af 
hindringer såsom manglende tilladelse, 
regulering og finansiering.

(15) Der er behov for betydelige 
investeringer for at modernisere og udvide 
Europas energiinfrastruktur og 
sammenkoble net på tværs af 
landegrænserne med henblik på at opfylde 
Unionens energi- og klimapolitiske mål 
tillige med målene om konkurrenceevne, 
bæredygtighed og forsyningssikkerhed på 
en omkostningseffektiv måde. Det anslåede 
investeringsbehov til energiinfrastruktur 
frem til 2020 andrager 1 billion EUR; heraf 
afsættes ca. 200 mia. EUR til 
infrastrukturer af europæisk betydning til 
el- og gastransmission samt oplagring. 
Blandt projekter af europæisk betydning 
risikerer investeringer på ca. 100 mia. EUR 
ikke at blive foretaget på grund af 
hindringer såsom manglende tilladelse, 
regulering og finansiering ifølge 
arbejdsdokumentet fra Kommissionens 
tjenestegrene til Rådets møde (transport, 
telekommunikation og energi) den 10.
juni 2011 "Investeringsbehov og -huller 
inden for infrastruktur".

Or. en

Begrundelse

Harmonisering i forhold til betragtningerne i forordningen om retningslinjer for 
transeuropæiske energiinfrastrukturer.

Ændringsforslag 154
Claude Turmes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
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Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Der er behov for betydelige 
investeringer for at modernisere og udvide
Europas energiinfrastruktur og 
sammenkoble net på tværs af 
landegrænserne med henblik på at opfylde 
Unionens energi- og klimapolitiske mål 
tillige med målene om konkurrenceevne, 
bæredygtighed og forsyningssikkerhed på 
en omkostningseffektiv måde. Det anslåede 
investeringsbehov til energiinfrastruktur 
frem til 2020 andrager 1 billion EUR; 
heraf afsættes ca. 200 mia. EUR til 
infrastrukturer af europæisk betydning til 
el- og gastransmission samt oplagring.
Blandt projekter af europæisk betydning 
risikerer investeringer på ca. 100 mia. 
EUR ikke at blive foretaget på grund af 
hindringer såsom manglende tilladelse, 
regulering og finansiering.

(15) Der er behov for betydelige 
investeringer for først via 
energieffektivitetspolitikker at begrænse, 
derefter modernisere og endelig, hvor der 
er behov for ny infrastruktur, udvide den 
nationale og europæiske elinfrastruktur
med henblik på at opfylde Unionens 
energi- og klimapolitiske mål tillige med 
målene om konkurrenceevne, 
bæredygtighed og forsyningssikkerhed på 
en omkostningseffektiv måde. Uden at 
tage højde for dette 
betydningshierarkiprincip, der er baseret 
på omkostningseffektivitet, kan det
anslåede investeringsbehov til 
energiinfrastruktur frem til 2020 andrage 1 
billion EUR; heraf afsættes ca. 200 mia. 
EUR til infrastrukturer af europæisk 
betydning til el- og gastransmission samt 
oplagring.

Or. en

Ændringsforslag 155
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Der er behov for betydelige 
investeringer for at modernisere og udvide 
Europas energiinfrastruktur og 
sammenkoble net på tværs af 
landegrænserne med henblik på at opfylde 
Unionens energi- og klimapolitiske mål 
tillige med målene om konkurrenceevne, 
bæredygtighed og forsyningssikkerhed på 
en omkostningseffektiv måde. Det anslåede 
investeringsbehov til energiinfrastruktur 
frem til 2020 andrager 1 billion EUR; heraf 

(15) Der er behov for betydelige 
investeringer for at modernisere og udvide 
Europas energiinfrastruktur og 
sammenkoble net på tværs af 
landegrænserne og dermed sætte en 
stopper for eksistensen af energiøer med 
henblik på at opfylde Unionens energi- og 
klimapolitiske mål tillige med målene om 
konkurrenceevne, bæredygtighed og 
forsyningssikkerhed på en 
omkostningseffektiv måde. Det anslåede 
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afsættes ca. 200 mia. EUR til 
infrastrukturer af europæisk betydning til 
el- og gastransmission samt oplagring. 
Blandt projekter af europæisk betydning 
risikerer investeringer på ca. 100 mia. EUR 
ikke at blive foretaget på grund af 
hindringer såsom manglende tilladelse, 
regulering og finansiering.

investeringsbehov til energiinfrastruktur 
frem til 2020 andrager 1 billion EUR; heraf 
afsættes ca. 200 mia. EUR til 
infrastrukturer af europæisk betydning til 
el- og gastransmission samt oplagring. 
Blandt projekter af europæisk betydning 
risikerer investeringer på ca. 100 mia. EUR 
ikke at blive foretaget på grund af 
hindringer såsom manglende tilladelse, 
regulering og finansiering.

Or. en

Ændringsforslag 156
Graham Watson, Theodoros Skylakakis, Vittorio Prodi, Maria Da Graça Carvalho, Ana 
Gomes, Chris Davies

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Der er behov for betydelige 
investeringer for at modernisere og udvide 
Europas energiinfrastruktur og 
sammenkoble net på tværs af 
landegrænserne med henblik på at opfylde 
Unionens energi- og klimapolitiske mål 
tillige med målene om konkurrenceevne, 
bæredygtighed og forsyningssikkerhed på 
en omkostningseffektiv måde. Det anslåede 
investeringsbehov til energiinfrastruktur 
frem til 2020 andrager 1 billion EUR; heraf 
afsættes ca. 200 mia. EUR til 
infrastrukturer af europæisk betydning til 
el- og gastransmission samt oplagring. 
Blandt projekter af europæisk betydning 
risikerer investeringer på ca. 100 mia. EUR 
ikke at blive foretaget på grund af 
hindringer såsom manglende tilladelse, 
regulering og finansiering.

(15) Der er behov for betydelige 
investeringer for at modernisere og udvide 
Europas energiinfrastruktur og 
sammenkoble net på tværs af 
landegrænserne med henblik på at opfylde 
Unionens energi- og klimapolitiske mål 
tillige med målene om konkurrenceevne, 
bæredygtighed og forsyningssikkerhed på 
en omkostningseffektiv måde.
Langdistanceelmotorveje vil bidrage 
væsentligt til at udbedre den varierende 
tilførsel af elektricitet fra vedvarende 
energikilder ved at udveksle og fordele 
disse ressourcer over hele EU. Det 
anslåede investeringsbehov til 
energiinfrastruktur frem til 2020 andrager 1 
billion EUR; heraf afsættes ca. 200 mia. 
EUR til infrastrukturer af europæisk 
betydning til el- og gastransmission samt 
oplagring. Blandt projekter af europæisk 
betydning risikerer investeringer på ca. 100 
mia. EUR ikke at blive foretaget på grund 
af hindringer såsom manglende tilladelse, 
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regulering og finansiering.

Or. en

Ændringsforslag 157
Mario Pirillo

Forslag til forordning
Betragtning 16 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16a) I beslutning 112/2011 af 8. marts 
2011 "Køreplan for omstilling til en 
konkurrencedygtig lavemissionsøkonomi i 
2050" understreger Kommissionen den 
centrale rolle, som energiinfrastrukturen 
spiller for at opfylde målet med at 
reducere CO2-emissionerne med 85 % 
inden 2050

Or. it

Ændringsforslag 158
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til forordning
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Det Europæiske Råd opfordrede den 
4. februar 2011 Kommissionen til at 
strømline og forbedre 
godkendelsesprocedurer og skabe en 
lovramme, som tiltrækker investeringer. 
Det Europæiske Råd understregede, at 
størstedelen af 
finansieringsomkostningerne vil skulle 
dækkes af markedet gennem opkrævning af 
afregningspriser. Det Europæiske Råd 
erkendte, at offentlig finansiering er 
nødvendig til projekter, der kræves af 
hensyn til energiforsyningssikkerheden

(17) Det Europæiske Råd opfordrede den 
4. februar 2011 Kommissionen til at 
strømline, forenkle, fremskynde og 
forbedre godkendelsesprocedurer og skabe 
en lovramme, som tiltrækker investeringer. 
Det Europæiske Råd understregede, at 
størstedelen af 
finansieringsomkostningerne vil skulle 
dækkes af markedet gennem opkrævning af 
afregningspriser. Det Europæiske Råd 
erkendte, at offentlig finansiering er 
nødvendig til projekter, der er begrundet af 
hensyn til energiforsyningssikkerheden,
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eller solidariteten, men som ikke kan 
tiltrække markedsbaseret finansiering.

solidariteten og bæredygtigheden, men 
som ikke kan tiltrække tilstrækkelig
markedsbaseret finansiering.

Or. en

Ændringsforslag 159
António Fernando Correia de Campos

Forslag til forordning
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Det Europæiske Råd opfordrede den 
4. februar 2011 Kommissionen til at 
strømline og forbedre 
godkendelsesprocedurer og skabe en 
lovramme, som tiltrækker investeringer. 
Det Europæiske Råd understregede, at 
størstedelen af 
finansieringsomkostningerne vil skulle 
dækkes af markedet gennem opkrævning af 
afregningspriser. Det Europæiske Råd 
erkendte, at offentlig finansiering er 
nødvendig til projekter, der kræves af 
hensyn til energiforsyningssikkerheden 
eller solidariteten, men som ikke kan 
tiltrække markedsbaseret finansiering.

(17) Det Europæiske Råd opfordrede den 
4. februar 2011 Kommissionen til at 
strømline og forbedre 
godkendelsesprocedurer og skabe en 
lovramme, som tiltrækker investeringer. 
Det Europæiske Råd understregede, at 
størstedelen af 
finansieringsomkostningerne vil skulle 
dækkes af markedet gennem opkrævning af 
afregningspriser. Det Europæiske Råd 
erkendte, at offentlig finansiering er 
nødvendig til projekter, der kræves af 
hensyn til energiforsyningssikkerheden
eller solidariteten, men som ikke kan 
tiltrække markedsbaseret finansiering. Det 
understregede ligeledes behovet for at 
modernisere og udbygge EU's 
energiinfrastruktur og at sammenkoble 
net på tværs af grænserne med henblik på 
energisolidaritet mellem medlemsstaterne, 
på at give mulighed for alternative 
forsynings- eller transitruter og 
energikilder og på at udvikle vedvarende 
energikilder i konkurrence med 
traditionelle energikilder.

Or. en

Begrundelse

Harmonisering i forhold til betragtningerne i forordningen om retningslinjer for 
transeuropæiske energiinfrastrukturer.
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Ændringsforslag 160
Vittorio Prodi, Graham Watson

Forslag til forordning
Betragtning 18 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18a) Minder om, at Europa-Parlamentet 
i sin betænkning om handel og 
klimaændringer af 24. oktober 2007 
(2007/2003(INI)) understregede behovet 
for at afskaffe støtte til fossile 
brændstoffer; minder om, at Europa 
2020-strategien opfordrer til at udfase 
miljøskadelige støtteordninger;
fremhæver, at Kommissionen i sin 
køreplan for et ressourceeffektivt Europa 
understreger de negative virkninger af 
fossile brændstoffer og miljøskadelige 
støtteordninger, og at det europæiske 
semesters årlige vækstundersøgelse for 
2012 opfordrede til at afskaffe 
miljøskadelige støtteordninger; mener 
derfor, at det vil være hensigtsmæssigt at 
mindske andelen af ressourcer, som er 
afsat til energiinfrastruktur i Connecting 
Europe-faciliteten, og som fungerer som 
direkte eller indirekte støtte til fossile 
brændstoffer.

Or. en

Ændringsforslag 161
Graham Watson, Kathleen Van Brempt, Theodoros Skylakakis, Vittorio Prodi, Ana 
Gomes, Marita Ulvskog, Chris Davies

Forslag til forordning
Betragtning 18 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18a) Mindst 75 % af det samlede beløb 
skal øremærkes til 
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elektricitetsinfrastruktur i Connecting 
Europe-facilitetens budget til energi for 
korrekt at afspejle de forskellige 
investeringsbehov for energiinfrastruktur;
i sin rapport til Rådet (energi) i juni 2011 
anslog Kommissionen det samlede 
investeringsbehov i energiinfrastruktur af 
europæisk betydning frem til 2020 til 200 
mia. EUR fordelt på ca. 140 mia. EUR til 
højspændingstransmissionssystemer til 
elektricitet og 70 mia. EUR til 
rørledninger til transmission af gas.

Or. en

Ændringsforslag 162
Pilar del Castillo Vera

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) Telekommunikation er i stigende grad 
ensbetydende med internetbaserede 
infrastrukturer, hvor bredbåndsnet og 
digitale tjenester er tæt forbundet. 
Internettet udvikler sig til den dominerende 
platform for kommunikation, udbud af 
tjenester og erhvervsvirksomhed. 
Transeuropæisk adgang til hurtige 
internetforbindelser og digitale 
tjenesteydelser er derfor afgørende for den 
økonomiske vækst og det indre marked.

(19) Telekommunikation er i stigende grad 
ensbetydende med internetbaserede 
infrastrukturer, hvor bredbåndsnet og 
digitale tjenester er tæt forbundet. 
Internettet udvikler sig til den dominerende 
platform for kommunikation, udbud af
innovative tjenester og 
erhvervsvirksomhed. Transeuropæisk 
adgang til hurtige internetforbindelser og 
digitale tjenesteydelser er derfor afgørende 
for den økonomiske vækst og det indre 
marked. Derfor vil man ved at stimulere 
udbredelse af hurtige og ultrahurtige 
bredbåndsnet over hele Europa i 
overensstemmelse med princippet om 
teknologisk neutralitet samtidig fremme 
udvikling og udbredelse af 
transeuropæiske digitale tjenester. Denne 
støtte må dog ikke føre til 
markedsfordrejninger eller fortrængning 
af private investeringer.

Or. en
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Ændringsforslag 163
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) Telekommunikation er i stigende grad 
ensbetydende med internetbaserede 
infrastrukturer, hvor bredbåndsnet og 
digitale tjenester er tæt forbundet. 
Internettet udvikler sig til den dominerende 
platform for kommunikation, udbud af 
tjenester og erhvervsvirksomhed. 
Transeuropæisk adgang til hurtige 
internetforbindelser og digitale 
tjenesteydelser er derfor afgørende for den 
økonomiske vækst og det indre marked.

(19) Telekommunikation er i stigende grad 
ensbetydende med internetbaserede 
infrastrukturer, hvor bredbåndsnet og 
digitale tjenester er tæt forbundet.
Endvidere fremstår cloud computing og 
"software as a service" som de nye 
paradigmer inden for anvendelse af 
computere. Internettet udvikler sig til den 
dominerende platform for kommunikation, 
udbud af private og offentlige tjenester og
erhvervs- og handelsvirksomhed på tværs 
af landegrænser. Transeuropæisk og 
allestedsnærværende adgang til hurtige 
internetforbindelser og innovative digitale 
tjenesteydelser er derfor afgørende for den 
økonomiske vækst og det indre marked.

Or. en

Ændringsforslag 164
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) Telekommunikation er i stigende grad 
ensbetydende med internetbaserede 
infrastrukturer, hvor bredbåndsnet og
digitale tjenester er tæt forbundet. 
Internettet udvikler sig til den dominerende 
platform for kommunikation, udbud af 
tjenester og erhvervsvirksomhed. 
Transeuropæisk adgang til hurtige 
internetforbindelser og digitale 

(19) Telekommunikation er i stigende grad 
ensbetydende med internetbaserede 
infrastrukturer, hvor
bredbåndsnetinfrastrukturen fungerer 
som katalysator for brugen af digitale 
tjenester i en lang række nyttige 
samfundsaktiviteter. Internettet udvikler 
sig til den dominerende platform for 
kommunikation, social og kulturel 
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tjenesteydelser er derfor afgørende for den 
økonomiske vækst og det indre marked.

samhørighed og erhvervsvirksomhed. 
Transeuropæisk adgang til hurtige 
internetforbindelser og digitale 
tjenesteydelser er derfor afgørende for den 
økonomiske vækst og det indre marked.

Or. en

Ændringsforslag 165
Adina-Ioana Vălean

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) Telekommunikation er i stigende grad 
ensbetydende med internetbaserede 
infrastrukturer, hvor bredbåndsnet og
digitale tjenester er tæt forbundet. 
Internettet udvikler sig til den dominerende 
platform for kommunikation, udbud af 
tjenester og erhvervsvirksomhed. 
Transeuropæisk adgang til hurtige 
internetforbindelser og digitale 
tjenesteydelser er derfor afgørende for den 
økonomiske vækst og det indre marked.

(19) Telekommunikation er i stigende grad 
ensbetydende med internetbaserede 
infrastrukturer, hvor
bredbåndsnetinfrastrukturen fungerer 
som katalysator for brugen af digitale 
tjenester i en lang række aktiviteter i 
samfundet. Internettet udvikler sig til den 
dominerende platform for kommunikation,
for erhvervsvirksomhed og for kulturel 
samhørighed. Transeuropæisk adgang til 
hurtige internetforbindelser og digitale 
tjenesteydelser er derfor afgørende for den 
økonomiske vækst og det indre marked.

Or. en

Ændringsforslag 166
Gunnar Hökmark

Forslag til forordning
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Et moderne, fiberbaseret internet får 
afgørende betydning fremover for 
europæiske virksomheders 
internetdækning, især for SMV'er, der 

(20) Et moderne, fiberbaseret internet får 
afgørende betydning fremover for 
europæiske virksomheders 
internetdækning, især for SMV'er, der 
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ønsker at benytte cloud computing for at 
forbedre omkostningseffektiviteten.

ønsker at benytte cloud computing for at 
forbedre omkostningseffektiviteten.
Desværre er udbredelsen af fiber og 
ultrahurtige bredbåndsforbindelser i 
Europa stadigvæk utilfredsstillende, alt 
imens andre økonomier bevæger sig 
fremad imod en global førerrolle ved at 
tilbyde markant højere kapacitet og 
hastigheder på over 1 Gbps. Investeringer 
i fiber såvel til hjemmet som til den 
passive infrastruktur i backhaul-nettet er 
en afgørende forudsætning for, at Europa 
kan blive hjemsted for ny innovation, ny 
viden og nye tjenester.

Or. en

Ændringsforslag 167
Pilar del Castillo Vera

Forslag til forordning
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Et moderne, fiberbaseret internet får 
afgørende betydning fremover for 
europæiske virksomheders 
internetdækning, især for SMV'er, der 
ønsker at benytte cloud computing for at 
forbedre omkostningseffektiviteten.

(20) Et moderne, fiberbaseret internet får 
afgørende betydning fremover for 
europæiske virksomheders 
internetdækning, især for SMV'er, der 
ønsker at benytte cloud computing for at 
forbedre omkostningseffektiviteten. For at 
undgå infrastrukturoverlap, forebygge 
flytning af private investeringer og styrke 
opbygningen af kapacitet til at skabe nye 
investeringsmuligheder og fremme 
gennemførelsen af besparelsesinitiativer 
skal der træffes foranstaltninger med 
henblik på at forbedre koordineringen af 
EU's støtte til bredbånd under CEF og 
støtten til bredbånd fra alle øvrige 
tilgængelige kilder, herunder de nationale 
bredbåndsplaner.

Or. en
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Ændringsforslag 168
Adina-Ioana Vălean

Forslag til forordning
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Et moderne, fiberbaseret internet får 
afgørende betydning fremover for 
europæiske virksomheders 
internetdækning, især for SMV'er, der 
ønsker at benytte cloud computing for at 
forbedre omkostningseffektiviteten.

(20) Et moderne, hurtigt internet får 
afgørende betydning fremover for 
europæiske virksomheders 
internetdækning, især for SMV'er, der 
ønsker at benytte cloud computing for at 
forbedre omkostningseffektiviteten. Inden 
for telekommunikation vil der blive lagt 
særlig vægt på initiativer, der støtter 
målsætninger om at udbrede 
cloudbaserede og ultrahurtige trådløse 
netværk.

Or. en

Ændringsforslag 169
Mario Pirillo

Forslag til forordning
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) I Europa 2020-strategien opfordres der 
til at gennemføre den digitale dagsorden 
for Europa, hvorved der indføres en stabil 
retlig ramme for at stimulere investeringer 
i en åben og konkurrencedygtig 
infrastruktur til højhastighedsinternet og 
tilknyttede tjenester. I juni 2010 tilsluttede 
Det Europæiske Råd sig den digitale 
dagsorden for Europa og opfordrede alle 
institutionerne til at medvirke til dens 
fuldstændige gennemførelse.

(21) I Europa 2020-strategien opfordres der 
til at gennemføre den digitale dagsorden 
for Europa, hvorved der indføres en stabil 
retlig ramme for at stimulere investeringer 
i en åben og konkurrencedygtig 
infrastruktur til højhastighedsinternet og 
tilknyttede tjenester. I juni 2010 tilsluttede 
Det Europæiske Råd sig den digitale 
dagsorden for Europa og opfordrede alle 
institutionerne til at medvirke til dens 
fuldstændige gennemførelse. Et mål med 
den digitale dagsorden for Europa er at 
forbinde 100 % af borgerne med et 30 
Mbps højhastighedsnet og 50 % af 
borgerne med et 100 Mbps 
højhastighedsnet inden 2020.
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Or. it

Ændringsforslag 170
Gunnar Hökmark, Evžen Tošenovský

Forslag til forordning
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) I Europa 2020-strategien opfordres der 
til at gennemføre den digitale dagsorden 
for Europa, hvorved der indføres en stabil 
retlig ramme for at stimulere investeringer 
i en åben og konkurrencedygtig 
infrastruktur til højhastighedsinternet og 
tilknyttede tjenester. I juni 2010 tilsluttede 
Det Europæiske Råd sig den digitale 
dagsorden for Europa og opfordrede alle 
institutionerne til at medvirke til dens 
fuldstændige gennemførelse.

(21) I Europa 2020-strategien opfordres der 
til at gennemføre den digitale dagsorden 
for Europa, hvorved der indføres en stabil 
retlig ramme for at stimulere investeringer 
i en åben og konkurrencedygtig 
infrastruktur til højhastighedsinternet og 
tilknyttede tjenester. Målene for 2020 bør 
dog revideres og sigte mod, at Europa får 
verdens hurtigste bredbåndshastigheder, 
ved at søge at sikre, at alle europæere 
senest i 2020 har adgang til 100 Mbps, og 
at 50 % af EU's husholdninger har 
adgang til 1 Gbits eller mere.

Or. en

Ændringsforslag 171
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til forordning
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) I Europa 2020-strategien opfordres der 
til at gennemføre den digitale dagsorden 
for Europa, hvorved der indføres en stabil 
retlig ramme for at stimulere investeringer 
i en åben og konkurrencedygtig 
infrastruktur til højhastighedsinternet og 
tilknyttede tjenester. I juni 2010 tilsluttede 
Det Europæiske Råd sig den digitale 
dagsorden for Europa og opfordrede alle 
institutionerne til at medvirke til dens 

(21) I Europa 2020-strategien opfordres der 
til at gennemføre den digitale dagsorden 
for Europa, hvorved der indføres en stabil 
retlig ramme for at stimulere investeringer 
i en åben og konkurrencedygtig 
infrastruktur til højhastighedsinternet og 
tilknyttede tjenester, der skal udgøre 
grundlaget for det digitale indre marked. I 
juni 2010 tilsluttede Det Europæiske Råd 
sig den digitale dagsorden for Europa og 
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fuldstændige gennemførelse. opfordrede alle institutionerne til at 
medvirke til dens fuldstændige 
gennemførelse.

Or. en

Ændringsforslag 172
Gunnar Hökmark

Forslag til forordning
Betragtning 21 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21a) For at sikre EU's 
konkurrencedygtighed og lette 
fremvæksten af en europæisk 
serviceøkonomi, der er førende i verden, 
bør målene i den aktuelle digitale 
dagsorden opfyldes senest i 2015 i stedet 
for i 2020.

Or. en

Ændringsforslag 173
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til forordning
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) Den 31. maj 2010 konkluderede 
Rådet, at Europa bør tilvejebringe de 
nødvendige ressourcer for at udvikle et 
digitalt indre marked baseret på hurtigt og 
ultrahurtigt internet og interoperable 
applikationer, og erkendte, at effektive og 
konkurrencedygtige investeringer i næste 
generation af bredbåndsnet vil have stor 
betydning for innovation, forbrugernes 
valgmuligheder og for Unionens 
konkurrenceevne og kan øge livskvaliteten 
gennem bedre sundhedstjenester, sikrere 

(22) Den 31. maj 2010 konkluderede 
Rådet, at Europa bør tilvejebringe de 
nødvendige ressourcer for at udvikle et 
digitalt indre marked baseret på hurtigt og 
ultrahurtigt internet og interoperable 
applikationer, og erkendte, at effektive og 
konkurrencedygtige investeringer i næste 
generation af bredbåndsnet vil være 
nødvendige for innovation, forbrugernes 
valgmuligheder og for Unionens 
konkurrenceevne og kan øge livskvaliteten 
gennem bedre sundhedstjenester, sikrere 
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transportløsninger, nye mediemuligheder 
og nemmere adgang til varer og
tjenesteydelser, navnlig på tværs af 
grænserne.

transportløsninger, nye mediemuligheder 
og nemmere adgang til varer, 
tjenesteydelser og viden, navnlig på tværs 
af grænserne.

Or. en

Ændringsforslag 174
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Betragtning 22 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22a) I sin beslutning af 5. maj 2010 
opfordrede Europa-Parlamentet såvel til 
open source-investeringer som til at sætte 
særligt fokus på opbygning af Gbps-
netværk til europæiske 
forskningsinstitutioner og universiteter 
samt økonomisk overkommelig adgang til 
ultrahurtige forbindelser for små og 
mellemstore virksomheder.

Or. en

Ændringsforslag 175
Gunnar Hökmark

Forslag til forordning
Betragtning 23 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23a) Offentlige investeringer i hurtige og 
ultrahurtige bredbåndsnet må ikke 
unødigt forvride konkurrencen eller skabe 
forhold, der virker hæmmende på 
investeringsaktiviteten. De bør bruges til 
at supplere private investeringer og kun i 
tilfælde, hvor der er mangel på 
kommerciel investeringslyst.
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Or. en

Ændringsforslag 176
James Elles, Roberts Zīle

Forslag til forordning
Betragtning 23 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23a) Størsteparten af al tilgængelig 
forskning afspejler tydeligt de væsentligt 
forøgede fordele, der hidrører fra 
investeringer i ikt-infrastruktur. Der 
skabes job og vækst på både kort og lang 
sigt, ikke kun som følge af selve 
anlæggelsen af infrastruktur, men også 
den umiddelbare, stærke og varige 
multiplikatoreffekt af en skærpet digital 
kapacitet i hele økonomien, især for små 
virksomheder. Der tilskyndes til en massiv 
indsats for ikke blot at afklare 
tilgængelige midler i EU's budget, men 
også sikre, at eksisterende midler 
dirigeres i retning af indførelse af ikt.

Or. en

Ændringsforslag 177
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24) Det er nødvendigt at udvikle et stærkt 
og sammenhængende, EU-dækkende net til 
onlinelevering af almene aktioner, hvori 
både offentlige aktører og det civile 
samfunds aktører deltager på nationalt og 
regionalt niveau, og det er derfor vigtigt at 
sikre en struktureret EU-finansiering af 
omkostningerne ved systemet og 

(24) Det er nødvendigt at udvikle et stærkt 
og sammenhængende, EU-dækkende net til 
onlinelevering af almene aktioner, hvori 
både offentlige aktører og det civile 
samfunds aktører deltager på nationalt og 
regionalt niveau, og det er derfor vigtigt at 
sikre en struktureret EU-finansiering af 
omkostningerne ved systemet og 
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softwareudviklingen samt vedligeholdelse 
af en modstandsdygtig hub til sådanne net, 
således at de nationale operatørers 
budgetter alene skal dække de 
indenlandske omkostninger.

softwareudviklingen samt vedligeholdelse 
af en modstandsdygtig hub til sådanne net, 
således at de nationale operatørers 
budgetter alene skal dække de 
indenlandske omkostninger. Det bør 
prioriteres at sikre, at alle offentligt 
finansierede systemer og 
softwareudvikling udbredes i form af 
åbne, tilgængelige standarder, som alle 
samfundets aktører, herunder 
nonprofitaktører, let kan skaffe og 
anvende, og at kildekoder, der er skabt 
ved hjælp af offentlige investeringer, altid 
gøres offentligt tilgængelig som open 
source.

Or. en

Ændringsforslag 178
Pilar del Castillo Vera

Forslag til forordning
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24) Det er nødvendigt at udvikle et stærkt 
og sammenhængende, EU-dækkende net til 
onlinelevering af almene aktioner, hvori 
både offentlige aktører og det civile 
samfunds aktører deltager på nationalt og 
regionalt niveau, og det er derfor vigtigt at 
sikre en struktureret EU-finansiering af 
omkostningerne ved systemet og 
softwareudviklingen samt vedligeholdelse 
af en modstandsdygtig hub til sådanne net, 
således at de nationale operatørers 
budgetter alene skal dække de 
indenlandske omkostninger.

(24) Det er nødvendigt at udvikle et stærkt 
og sammenhængende, EU-dækkende net til 
onlinelevering af almene aktioner, hvori 
både offentlige aktører og det civile 
samfunds aktører deltager på nationalt og 
regionalt niveau, og det er derfor vigtigt at 
sikre en struktureret EU-finansiering af 
omkostningerne ved systemet og 
softwareudviklingen samt vedligeholdelse 
af en modstandsdygtig hub til sådanne net, 
således at de nationale operatørers 
budgetter alene skal dække de 
indenlandske omkostninger. Der skal for 
at fuldføre det digitale indre marked 
sikres et tæt samarbejde og koordinering 
af aktiviteter under CEF-programmet 
med de nationale og regionale 
bredbåndsforanstaltninger.

Or. en
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Ændringsforslag 179
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til forordning
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24) Det er nødvendigt at udvikle et stærkt 
og sammenhængende, EU-dækkende net til 
onlinelevering af almene aktioner, hvori 
både offentlige aktører og det civile 
samfunds aktører deltager på nationalt og 
regionalt niveau, og det er derfor vigtigt at 
sikre en struktureret EU-finansiering af 
omkostningerne ved systemet og 
softwareudviklingen samt vedligeholdelse 
af en modstandsdygtig hub til sådanne net, 
således at de nationale operatørers 
budgetter alene skal dække de 
indenlandske omkostninger.

(24) Det er nødvendigt at udvikle et stærkt 
og sammenhængende, EU-dækkende net til 
onlinelevering af almene aktioner, hvori 
både offentlige aktører og det civile 
samfunds aktører deltager på nationalt og 
regionalt niveau, og det er derfor vigtigt at 
sikre en struktureret EU-finansiering af 
omkostningerne ved systemet og 
softwareudviklingen samt cybersikkerhed 
og vedligeholdelse af en modstandsdygtig 
hub til sådanne net, således at de nationale 
operatørers budgetter alene skal dække de 
indenlandske omkostninger.

Or. en

Ændringsforslag 180
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Betragtning 26 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26a) Ved anvendelse af finansielle 
instrumenter til oprettelse af 
transeuropæiske kernetjenester bør det 
især prioriteres at sikre, at tjenesteydelser 
baseres på åbne, tilgængelige standarder, 
som let kan revideres, skaffes og anvendes 
af alle samfundets aktører, og hvor 
standardudviklingsprocessen er åben, 
gennemsigtig og inkluderende for alle, 
der er interesserede i det, herunder 
nonprofitaktører, og at kildekoder, der er 
skabt ved hjælp af offentlige investeringer 
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i kernetjenesteprogrammer, altid gøres 
offentligt tilgængelige.

Or. en

Begrundelse

Dette er et let og nødvendigt skridt i retning af at sikre interoperabilitet, som giver maksimal 
fleksibilitet for lokal og regional tilpasning gennem SMV'ers eller nonprofitaktørers 
deltagelse.

Ændringsforslag 181
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Betragtning 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27) Ved ibrugtagning af store 
infrastrukturprojekter, særlig i de centrale 
tjenester, kan der af hensyn til 
interoperabiliteten på tværs af 
landegrænser være behov for, at 
Kommissionen, medlemsstater og/eller 
deres støttemodtagere indkøber og 
installerer udstyr sideløbende. I så tilfælde 
kan Unionens finansielle støtte tildeles 
indkøb, der foretages af 
infrastrukturudbydere i medlemsstaterne, 
enten på egne vegne eller i samarbejde med 
Kommissionen. Andre bestemmelser åbner 
mulighed for at vælge flere leverandører, 
hvilket bl.a. kunne vise sig nødvendigt for 
at skaffe flersprogede løsninger, sikre 
forsyningssikkerheden og/eller gennemføre 
netredundans for at eliminere nedetid i 
infrastrukturnettet, der kunne forvoldes af 
en enkelt fejl.

(27) Ved ibrugtagning af store 
infrastrukturprojekter, særlig i de centrale 
tjenester, kan der af hensyn til 
interoperabiliteten på tværs af 
landegrænser være behov for, at 
Kommissionen, medlemsstater og/eller 
deres støttemodtagere indkøber og 
installerer udstyr sideløbende. For at lette 
opfyldelsen af interoperabilitetskravene 
bør man foretrække løsninger med åbne, 
gennemsigtige standarder, der leveres 
royaltyfrit. I så tilfælde kan Unionens 
finansielle støtte tildeles indkøb, der 
foretages af infrastrukturudbydere i 
medlemsstaterne, enten på egne vegne eller 
i samarbejde med Kommissionen. Andre 
bestemmelser åbner mulighed for at vælge 
flere leverandører, hvilket bl.a. kunne vise 
sig nødvendigt for at skaffe flersprogede 
løsninger, sikre forsyningssikkerheden 
og/eller gennemføre netredundans for at 
eliminere nedetid i infrastrukturnettet, der 
kunne forvoldes af en enkelt fejl.

Or. en
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Ændringsforslag 182
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til forordning
Betragtning 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27) Ved ibrugtagning af store 
infrastrukturprojekter, særlig i de centrale 
tjenester, kan der af hensyn til 
interoperabiliteten på tværs af 
landegrænser være behov for, at 
Kommissionen, medlemsstater og/eller 
deres støttemodtagere indkøber og 
installerer udstyr sideløbende. I så tilfælde 
kan Unionens finansielle støtte tildeles 
indkøb, der foretages af 
infrastrukturudbydere i medlemsstaterne, 
enten på egne vegne eller i samarbejde med 
Kommissionen. Andre bestemmelser åbner 
mulighed for at vælge flere leverandører, 
hvilket bl.a. kunne vise sig nødvendigt for 
at skaffe flersprogede løsninger, sikre 
forsyningssikkerheden og/eller gennemføre 
netredundans for at eliminere nedetid i 
infrastrukturnettet, der kunne forvoldes af 
en enkelt fejl.

(27) Ved ibrugtagning af store 
infrastrukturprojekter, særlig i de centrale
tjenester, kan der af hensyn til 
interoperabiliteten på tværs af 
landegrænser være behov for, at 
Kommissionen, medlemsstater, regioner, 
lokale myndigheder og/eller deres 
støttemodtagere indkøber og installerer 
udstyr sideløbende. I så tilfælde kan 
Unionens finansielle støtte tildeles indkøb, 
der foretages af infrastrukturudbydere i 
medlemsstaterne eller regioner, der er 
tillagt beføjelser, enten på egne vegne eller 
i samarbejde med Kommissionen. Andre 
bestemmelser åbner mulighed for at vælge 
flere leverandører, hvilket bl.a. kunne vise 
sig nødvendigt for at skaffe flersprogede 
løsninger, sikre forsyningssikkerheden 
og/eller gennemføre netredundans for at 
eliminere nedetid i infrastrukturnettet, der 
kunne forvoldes af en enkelt fejl.

Or. es

Ændringsforslag 183
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28) Generiske tjenester på områder af 
almen interesse (i form af centrale 
tjenester) påvirkes ofte af en høj grad af 
markedssvigt. De områder, der vil skulle 
finansieres, vedrører levering af almene 
tjenester (e-sundhed, e-identitet, e-indkøb, 

(28) Generiske tjenester på områder af 
almen interesse (i form af centrale 
tjenester) påvirkes ofte af en høj grad af 
markedssvigt. De områder, der vil skulle 
finansieres, vedrører levering af almene 
tjenester (e-sundhed, e-identitet, e-indkøb, 
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ibrugtagning i stor skala og 
interoperabilitet), og er derfor pr. definition 
ikke kommercielle ved opstarten. Dertil 
kommer, at hvis det alene er centrale 
tjenester, som finansieres, ville det være 
vanskeligt at skabe de rigtige incitamenter 
på medlemsstatsniveau og regionalt niveau 
til rent faktisk at få taget tjenester af almen 
interesse i brug: dette skyldes især, at der 
ikke er incitament på nationalt plan til at 
tilslutte de nationale systemer til de 
centrale systemer (og dermed skabe 
forudsætninger for interoperabilitet og 
tjenester på tværs af landegrænser) samt 
den omstændighed, at private investorer 
ikke af sig selv ville sikre, at tjenesten 
tages i brug inden for interoperable 
rammer.

ibrugtagning i stor skala og 
interoperabilitet), og er derfor pr. definition 
ikke kommercielle ved opstarten. Dertil 
kommer, at hvis det alene er centrale 
tjenester, som finansieres, ville det være 
vanskeligt at skabe de rigtige incitamenter 
på medlemsstatsniveau og regionalt niveau 
til rent faktisk at få taget tjenester af almen 
interesse i brug. Dette skyldes især, at der 
ikke er incitament på nationalt plan til at 
tilslutte de nationale systemer til de 
centrale systemer (og dermed skabe 
forudsætninger for interoperabilitet og 
tjenester på tværs af landegrænser) samt 
den omstændighed, at private investorer 
ikke af sig selv ville sikre, at tjenesten 
tages i brug inden for interoperable 
rammer. Før man foretager store 
nyinvesteringer, bør man dog nøje 
overveje de open source-løsninger, der 
allerede er iværksat i en lang række 
valgkredse rundt om i Europa, og deres 
potentiale til at blive udbredt til andre 
valgkredse.

Or. en

Begrundelse

Der er allerede med held iværksat en lang række open source-løsninger i den offentlige sektor 
rundt om i Europa. Der er gode eksempler i regionerne i Spanien og i München i Tyskland. 
Men der er også eksempler i andre medlemsstater, f.eks. kommunen i Eksjö og Rättvik i 
Sverige. Og der er mange flere eksempler på delvis indførelse af open source-løsninger.

Ændringsforslag 184
Mario Pirillo

Forslag til forordning
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28) Generiske tjenester på områder af 
almen interesse (i form af centrale 
tjenester) påvirkes ofte af en høj grad af 
markedssvigt. De områder, der vil skulle 

(28) Generiske tjenester på områder af 
almen interesse (i form af centrale 
tjenester) påvirkes ofte af en høj grad af 
markedssvigt. De områder, der vil skulle 
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finansieres, vedrører levering af almene 
tjenester (e-sundhed, e-identitet, e-indkøb, 
ibrugtagning i stor skala og 
interoperabilitet), og er derfor pr. definition 
ikke kommercielle ved opstarten. Dertil 
kommer, at hvis det alene er centrale 
tjenester, som finansieres, ville det være 
vanskeligt at skabe de rigtige incitamenter 
på medlemsstatsniveau og regionalt niveau 
til rent faktisk at få taget tjenester af almen 
interesse i brug: dette skyldes især, at der 
ikke er incitament på nationalt plan til at 
tilslutte de nationale systemer til de 
centrale systemer (og dermed skabe 
forudsætninger for interoperabilitet og 
tjenester på tværs af landegrænser) samt 
den omstændighed, at private investorer 
ikke af sig selv ville sikre, at tjenesten 
tages i brug inden for interoperable 
rammer.

finansieres, vedrører levering af almene 
tjenester (e-sundhed, e-identitet, e-indkøb,
e-læring, ibrugtagning i stor skala og 
interoperabilitet), og er derfor pr. definition 
ikke kommercielle ved opstarten. Dertil 
kommer, at hvis det alene er centrale 
tjenester, som finansieres, ville det være 
vanskeligt at skabe de rigtige incitamenter 
på medlemsstatsniveau og regionalt niveau 
til rent faktisk at få taget tjenester af almen 
interesse i brug: dette skyldes især, at der 
ikke er incitament på nationalt plan til at 
tilslutte de nationale systemer til de 
centrale systemer (og dermed skabe 
forudsætninger for interoperabilitet og 
tjenester på tværs af landegrænser) samt 
den omstændighed, at private investorer 
ikke af sig selv ville sikre, at tjenesten 
tages i brug inden for interoperable 
rammer.

Or. it

Ændringsforslag 185
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28) Generiske tjenester på områder af 
almen interesse (i form af centrale 
tjenester) påvirkes ofte af en høj grad af 
markedssvigt. De områder, der vil skulle 
finansieres, vedrører levering af almene 
tjenester (e-sundhed, e-identitet, e-indkøb, 
ibrugtagning i stor skala og
interoperabilitet), og er derfor pr. definition 
ikke kommercielle ved opstarten. Dertil 
kommer, at hvis det alene er centrale 
tjenester, som finansieres, ville det være 
vanskeligt at skabe de rigtige incitamenter 
på medlemsstatsniveau og regionalt niveau 
til rent faktisk at få taget tjenester af almen 
interesse i brug: dette skyldes især, at der 

(28) Generiske tjenester på områder af 
almen interesse (i form af centrale 
tjenester) påvirkes ofte af en høj grad af 
markedssvigt. De områder, der vil skulle 
finansieres, vedrører levering af almene 
tjenester (e-sundhed, e-identitet, e-indkøb, 
ibrugtagning i stor skala, interoperabilitet
og digitaliseringen af den europæiske 
kulturarvs goder), og er derfor pr. 
definition ikke kommercielle ved opstarten. 
Dertil kommer, at hvis det alene er centrale 
tjenester, som finansieres, ville det være 
vanskeligt at skabe de rigtige incitamenter 
på medlemsstatsniveau og regionalt niveau 
til rent faktisk at få taget tjenester af almen 
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ikke er incitament på nationalt plan til at 
tilslutte de nationale systemer til de 
centrale systemer (og dermed skabe 
forudsætninger for interoperabilitet og 
tjenester på tværs af landegrænser) samt 
den omstændighed, at private investorer 
ikke af sig selv ville sikre, at tjenesten 
tages i brug inden for interoperable 
rammer.

interesse i brug: dette skyldes især, at der 
ikke er incitament på nationalt plan til at 
tilslutte de nationale systemer til de 
centrale systemer (og dermed skabe 
forudsætninger for interoperabilitet og 
tjenester på tværs af landegrænser) samt 
den omstændighed, at private investorer 
ikke af sig selv ville sikre, at tjenesten 
tages i brug inden for interoperable 
rammer.

Or. ro

Ændringsforslag 186
Pilar del Castillo Vera

Forslag til forordning
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28) Generiske tjenester på områder af 
almen interesse (i form af centrale 
tjenester) påvirkes ofte af en høj grad af 
markedssvigt. De områder, der vil skulle 
finansieres, vedrører levering af almene 
tjenester (e-sundhed, e-identitet, e-indkøb, 
ibrugtagning i stor skala og 
interoperabilitet), og er derfor pr. definition 
ikke kommercielle ved opstarten. Dertil 
kommer, at hvis det alene er centrale 
tjenester, som finansieres, ville det være 
vanskeligt at skabe de rigtige incitamenter 
på medlemsstatsniveau og regionalt niveau 
til rent faktisk at få taget tjenester af almen 
interesse i brug: dette skyldes især, at der 
ikke er incitament på nationalt plan til at 
tilslutte de nationale systemer til de 
centrale systemer (og dermed skabe 
forudsætninger for interoperabilitet og 
tjenester på tværs af landegrænser) samt 
den omstændighed, at private investorer 
ikke af sig selv ville sikre, at tjenesten 
tages i brug inden for interoperable 
rammer.

(28) Generiske tjenester på områder af 
almen interesse (i form af centrale 
tjenester) påvirkes ofte af en høj grad af 
markedssvigt. De områder, der vil skulle 
finansieres, vedrører levering af almene 
tjenester (e-sundhed, e-identitet, e-indkøb, 
ibrugtagning i stor skala og 
interoperabilitet), og er derfor pr. definition 
ikke kommercielle ved opstarten. Dertil 
kommer, at hvis det alene er centrale 
tjenester, som finansieres, ville det være 
vanskeligt at skabe de rigtige incitamenter 
på medlemsstatsniveau og regionalt niveau 
til rent faktisk at få taget tjenester af almen 
interesse i brug. Dette skyldes især, at der 
ikke er incitament på nationalt plan til at 
tilslutte de nationale systemer til de 
centrale systemer (og dermed skabe 
forudsætninger for interoperabilitet og 
tjenester på tværs af landegrænser) samt 
den omstændighed, at private investorer 
ikke af sig selv ville sikre, at tjenesten 
tages i brug inden for interoperable 
rammer. I projekter af almen interesse i 
forbindelse med levering af e-
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forvaltningstjenester på tværs af 
landegrænser bør der tages hensyn til de 
25 henstillinger i den europæiske 
interoperabilitetsstrategi (EIS), som 
omhandler specifikke 
interoperabilitetskrav.

Or. en

Ændringsforslag 187
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til forordning
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28) Generiske tjenester på områder af 
almen interesse (i form af centrale 
tjenester) påvirkes ofte af en høj grad af 
markedssvigt. De områder, der vil skulle 
finansieres, vedrører levering af almene 
tjenester (e-sundhed, e-identitet, e-indkøb, 
ibrugtagning i stor skala og 
interoperabilitet), og er derfor pr. definition 
ikke kommercielle ved opstarten. Dertil 
kommer, at hvis det alene er centrale 
tjenester, som finansieres, ville det være 
vanskeligt at skabe de rigtige incitamenter 
på medlemsstatsniveau og regionalt niveau 
til rent faktisk at få taget tjenester af almen 
interesse i brug: dette skyldes især, at der 
ikke er incitament på nationalt plan til at 
tilslutte de nationale systemer til de 
centrale systemer (og dermed skabe 
forudsætninger for interoperabilitet og 
tjenester på tværs af landegrænser) samt 
den omstændighed, at private investorer 
ikke af sig selv ville sikre, at tjenesten 
tages i brug inden for interoperable 
rammer.

(28) Generiske tjenester på områder af 
almen interesse (i form af centrale 
tjenester) påvirkes ofte af en høj grad af 
markedssvigt. De områder, der vil skulle 
finansieres, vedrører levering af almene 
tjenester (e-sundhed, e-identitet, e-
forvaltning, e-læring, e-indkøb, 
ibrugtagning i stor skala og 
interoperabilitet), og er derfor pr. definition 
ikke kommercielle ved opstarten. Dertil 
kommer, at hvis det alene er centrale 
tjenester, som finansieres, ville det være 
vanskeligt at skabe de rigtige incitamenter 
på medlemsstatsniveau og regionalt niveau 
til rent faktisk at få taget tjenester af almen 
interesse i brug. Dette skyldes især, at der 
ikke er incitament på nationalt plan til at 
tilslutte de nationale systemer til de 
centrale systemer (og dermed skabe 
forudsætninger for interoperabilitet og 
tjenester på tværs af landegrænser) samt 
den omstændighed, at private investorer 
ikke af sig selv ville sikre, at tjenesten 
tages i brug inden for interoperable 
rammer.

Or. en
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Ændringsforslag 188
Pilar del Castillo Vera

Forslag til forordning
Betragtning 29 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29a) Indførelsen af grænseoverskridende 
tjenesteydelser i form af elektroniske 
procedurer for flytning fra én EU-
medlemsstat til en anden vil gøre det 
muligt at håndtere alle nødvendige 
administrative procedurer elektronisk og 
dermed lette europæernes mobilitet og 
samtidig gøre den mindre bekostelig. 
Derfor har disse tjenesteydelser potentiale 
til – via kvikskranker, hvor 
adresseændringer registreres hos alle 
offentlige myndigheder i modtagerlandet 
(lokale myndigheder, skoler, læger, 
politiet osv.) med afgiverlandets 
elektroniske identitet – at gøre det meget 
lettere for europæerne at arbejde, studere 
og bo i enhver medlemsstat.

Or. en

Ændringsforslag 189
Ádám Kósa, Erik Bánki

Forslag til forordning
Betragtning 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(30) Horisont 2020 – det fremtidige 
rammeprogram for forskning og innovation 
– vil bl.a. fokusere på samfundsmæssige 
udfordringer (f.eks. intelligent, grøn og 
integreret transport, sikker, ren og effektiv 
energi og sundhedspleje baseret på 
informations- og 
kommunikationsteknologi, offentlige 
forvaltning og bæredygtig udvikling) for 
direkte at imødegå de udfordringer, der er 

(30) Horisont 2020 – det fremtidige 
rammeprogram for forskning og innovation 
– vil bl.a. fokusere på samfundsmæssige 
udfordringer (f.eks. intelligent, grøn, 
tilgængelig og integreret transport, sikker, 
ren og effektiv energi og sundhedspleje 
baseret på informations- og 
kommunikationsteknologi, offentlige 
forvaltning og bæredygtig udvikling) for 
direkte at imødegå de udfordringer, der er 
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udpeget i Europa 2020-strategien, med 
støtte til aktiviteter, der dækker hele 
spektret fra forskning til marked. Horisont 
2020 vil støtte alle led i innovationskæden, 
navnlig aktiviteter, der er tættere på 
markedet, herunder innovative finansielle 
instrumenter. For at sikre Unionens midler 
større gennemslagskraft og af hensyn til 
sammenhængen vil Connecting Europe-
faciliteten udvikle tæt synergi med 
Horisont 2020.

udpeget i Europa 2020-strategien, med 
støtte til aktiviteter, der dækker hele 
spektret fra forskning til marked. Horisont 
2020 vil støtte alle led i innovationskæden, 
navnlig aktiviteter, der er tættere på 
markedet, herunder innovative finansielle 
instrumenter. For at sikre Unionens midler 
større gennemslagskraft og af hensyn til 
sammenhængen vil Connecting Europe-
faciliteten udvikle tæt synergi med 
Horisont 2020.

Or. en

Begrundelse

Med 80 mio. handicappede i Europa, befolkningsaldringen og miljøproblemerne er adgangen 
til transport blevet en afgørende udfordring for samfundet.

Ændringsforslag 190
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til forordning
Betragtning 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(30) Horisont 2020 – det fremtidige 
rammeprogram for forskning og innovation 
– vil bl.a. fokusere på samfundsmæssige 
udfordringer (f.eks. intelligent, grøn og 
integreret transport, sikker, ren og effektiv 
energi og sundhedspleje baseret på 
informations- og 
kommunikationsteknologi, offentlige 
forvaltning og bæredygtig udvikling) for 
direkte at imødegå de udfordringer, der er 
udpeget i Europa 2020-strategien, med 
støtte til aktiviteter, der dækker hele 
spektret fra forskning til marked. Horisont 
2020 vil støtte alle led i innovationskæden, 
navnlig aktiviteter, der er tættere på 
markedet, herunder innovative finansielle 
instrumenter. For at sikre Unionens midler 
større gennemslagskraft og af hensyn til 
sammenhængen vil Connecting Europe-

(30) Horisont 2020 – det fremtidige 
rammeprogram for forskning og innovation 
– vil bl.a. fokusere på samfundsmæssige 
udfordringer (f.eks. intelligent, grøn og 
integreret transport, sikker, ren og effektiv 
energi og sundhedspleje baseret på 
informations- og 
kommunikationsteknologi, offentlige 
forvaltning og bæredygtig udvikling) for 
direkte at imødegå de udfordringer, der er 
udpeget i Europa 2020-strategien, med 
støtte til aktiviteter, der dækker hele 
spektret fra forskning til marked. Horisont 
2020 vil støtte alle led i innovationskæden, 
navnlig aktiviteter, der er tættere på 
markedet, herunder innovative finansielle 
instrumenter. Desuden forfølger Det 
Europæiske Institut for Innovation og 
Teknologi (EIT) de samme mål med 
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faciliteten udvikle tæt synergi med 
Horisont 2020.

hensyn til disse samfundsmæssige 
udfordringer med fokus på udnyttelse af 
forskningsresultater og udvikling af 
innovative produkter og tjenesteydelser. 
For at sikre Unionens midler større 
gennemslagskraft og af hensyn til 
sammenhængen vil Connecting Europe-
faciliteten udvikle tæt synergi med 
Horisont 2020 og EIT.

Or. en

Ændringsforslag 191
Sabine Wils

Forslag til forordning
Betragtning 33

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(33) Finanspolitiske foranstaltninger i 
mange medlemsstater vil tilskynde eller har 
allerede tilskyndet de offentlige 
myndigheder til at genoverveje deres
programmer for investeringer i 
infrastruktur. I denne sammenhæng anses 
offentlig-private partnerskaber for et 
effektivt middel til at virkeliggøre 
infrastrukturprojekter og sikre opfyldelsen 
af politiske mål som f.eks. bekæmpelse af 
klimaændringer, fremme af alternative 
energikilder og en effektiv energi- og
ressourceudnyttelse, støtte til bæredygtig 
transport og udbredelse af bredbåndsnet.
Kommissionen påtog sig i meddelelsen om 
offentlig-private partnerskaber af 19. 
november 2009 at forbedre disses adgang 
til finansiering ved at udvide 
anvendelsesområdet for eksisterende 
finansielle instrumenter.

(33) Finanspolitiske foranstaltninger i 
mange medlemsstater vil tilskynde eller har 
allerede tilskyndet de offentlige 
myndigheder til at genoverveje deres 
programmer for investeringer i 
infrastruktur og sikre opfyldelsen af 
politiske mål som f.eks. bekæmpelse af 
klimaændringer, fremme af alternative 
energikilder og en effektiv energi- og
ressourceudnyttelse, støtte til bæredygtig 
transport og udbredelse af bredbåndsnet.

Or. en

Begrundelse

Fokus skal fastholdes på de stimulerende virkninger af passende finansielle foranstaltninger i 
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medlemsstaterne, og offentlig-private partnerskabers positive virkninger mangler stadig at 
blive påvist.

Ændringsforslag 192
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til forordning
Betragtning 33

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(33) Finanspolitiske foranstaltninger i 
mange medlemsstater vil tilskynde eller har 
allerede tilskyndet de offentlige 
myndigheder til at genoverveje deres 
programmer for investeringer i 
infrastruktur. I denne sammenhæng anses 
offentlig-private partnerskaber for et 
effektivt middel til at virkeliggøre 
infrastrukturprojekter og sikre opfyldelsen 
af politiske mål som f.eks. bekæmpelse af 
klimaændringer, fremme af alternative 
energikilder og en effektiv energi- og
ressourceudnyttelse, støtte til bæredygtig 
transport og udbredelse af bredbåndsnet. 
Kommissionen påtog sig i meddelelsen om 
offentlig-private partnerskaber af 19. 
november 2009 at forbedre disses adgang 
til finansiering ved at udvide 
anvendelsesområdet for eksisterende 
finansielle instrumenter.

(33) Finanspolitiske foranstaltninger i 
mange medlemsstater eller regioner, der er 
tillagt beføjelser, vil tilskynde eller har 
allerede tilskyndet de offentlige 
myndigheder til at genoverveje deres 
programmer for investeringer i 
infrastruktur. I denne sammenhæng anses 
offentlig-private partnerskaber for et 
effektivt middel til at virkeliggøre 
infrastrukturprojekter og sikre opfyldelsen 
af politiske mål som f.eks. bekæmpelse af 
klimaændringer, fremme af alternative 
energikilder og en effektiv energi- og
ressourceudnyttelse, støtte til bæredygtig 
transport og udbredelse af bredbåndsnet. 
Kommissionen påtog sig i meddelelsen om 
offentlig-private partnerskaber af 19. 
november 2009 at forbedre disses adgang 
til finansiering ved at udvide 
anvendelsesområdet for eksisterende 
finansielle instrumenter.

Or. es

Ændringsforslag 193
Sabine Wils

Forslag til forordning
Betragtning 34

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

investeringerne i forbindelse med Europa 
2020-strategien kan tilvejebringes af
specifikke regulerende foranstaltninger, 
skaber den finansielle udfordring behov for 
en offentlig indsats og støtte fra Unionen 
gennem tilskud og innovative finansielle 
instrumenter. Inden det besluttes at benytte 
finansielle instrumenter, bør 
Kommissionen med hjælp fra de 
pågældende medlemsstater og involverede 
EU-institutioner foretage 
forhåndsvurderinger af disse instrumenter.

Or. en

Begrundelse

Der bør foretages meget nøje forhåndsvurderinger af anvendelsen af innovative finansielle 
instrumenter.

Ændringsforslag 194
Michael Cramer

Forslag til forordning
Betragtning 34 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(34a) For at sikre lighed mellem på den 
ene side transportprojekter, som allerede 
anvender princippet om, at brugeren 
betaler, og på den anden side projekter, 
hvor der ikke pålægges brugeren afgifter, 
bør EU også tilvejebringe finansiering 
gennem tilskud til transportprojekter, der 
genererer indtægt.

Or. en

Ændringsforslag 195
Claude Turmes
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for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 34 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(34a) Finansielle foranstaltninger i 
medlemsstaterne bør få offentlige 
myndigheder til at fremme vedvarende 
energikilder foruden energieffektivitet og 
ressourceeffektivitet.

Or. en

Ændringsforslag 196
Mara Bizzotto

Forslag til forordning
Betragtning 34 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(34a) Med henblik på at optimere 
anvendelsen af EU-budgettet i form af 
tilskud bør sådanne være forbeholdt 
projekter, som giver få eller ingen 
indtægter, med undtagelse af 
transportprojekter, hvor brugeren betaler 
for infrastrukturen.

Or. en

Begrundelse

Ifølge direktiv 2001/14 skal jernbanevirksomheder i hele Europa betale afgifter for brug af 
jernbaneinfrastruktur. Indtægten herfra kan til tider være tilstrækkelig til at dække 
vedligeholdelsesudgifterne, men ikke en opgradering eller nye anlæg. 
Jernbaneinfrastrukturen skal derfor undtages. Ligeledes ville en begrænsning af tilskuddene 
til projekter, der giver få eller ingen indtægter, hindre EU i at medfinansiere projekter, der er 
beregnet til at opkræve afgifter for brug af vejinfrastruktur, hvilket er en af 
hovedmålsætningerne for hvidbogen om transport..
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Ændringsforslag 197
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til forordning
Betragtning 34 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(34a) Finanspolitiske foranstaltninger i 
mange medlemsstater og regioner, der er 
tillagt beføjelser, vil tilskynde eller har 
allerede tilskyndet de offentlige 
myndigheder til at genoverveje deres 
programmer for investeringer i 
infrastruktur. I denne sammenhæng 
anses offentlig-private partnerskaber for 
et effektivt middel til at virkeliggøre 
infrastrukturprojekter og sikre 
opfyldelsen af politiske mål som f.eks. 
bekæmpelse af klimaændringer, fremme 
af alternative energikilder og en effektiv 
energi- og ressourceudnyttelse, støtte til 
bæredygtig transport og udbredelse af 
bredbåndsnet. Kommissionen påtog sig i 
meddelelsen om offentlig-private 
partnerskaber af 19. november 2009 at 
forbedre disses adgang til finansiering ved 
at udvide anvendelsesområdet for 
eksisterende finansielle instrumenter.

Or. es

Ændringsforslag 198
Adina-Ioana Vălean

Forslag til forordning
Betragtning 35

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(35) I gennemgangen af EU's budget34 blev 
det understreget, at det bør være normen 
for projekter med et langsigtet kommercielt 
potentiale, at midler fra Unionen udnyttes i 
partnerskab med finans- og banksektoren, 
navnlig Den Europæiske Investeringsbank

(35) I gennemgangen af EU's budget34 blev 
det understreget, at det bør være normen 
for projekter med et langsigtet kommercielt 
potentiale, at midler fra Unionen udnyttes i 
partnerskab med finans- og banksektoren, 
navnlig Den Europæiske Investeringsbank
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(EIB) og medlemsstaternes offentlige 
finansielle institutioner, men også med 
andre internationale finansielle institutioner
(IFI) og den private finanssektor.

(EIB) og medlemsstaternes offentlige 
finansielle institutioner, men også med 
andre internationale finansielle institutioner
(IFI) og den private finanssektor, herunder 
på nationalt og regionalt plan.
Partnerordningerne skal lægge vægt på 
lokal viden og forholdet mellem 
projekterne og de finansielle formidlere.

Or. en

Ændringsforslag 199
Catherine Trautmann

Forslag til forordning
Betragtning 35

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(35) I gennemgangen af EU's budget34 blev 
det understreget, at det bør være normen 
for projekter med et langsigtet kommercielt 
potentiale, at midler fra Unionen udnyttes i 
partnerskab med finans- og banksektoren, 
navnlig Den Europæiske Investeringsbank
(EIB) og medlemsstaternes offentlige 
finansielle institutioner, men også med 
andre internationale finansielle institutioner
(IFI) og den private finanssektor.

(35) I gennemgangen af EU's budget34 blev 
det understreget, at det bør være normen 
for projekter med et langsigtet kommercielt 
potentiale, at midler fra Unionen udnyttes i 
partnerskab med finans- og banksektoren, 
navnlig Den Europæiske Investeringsbank
(EIB) og medlemsstaternes offentlige 
finansielle institutioner, men også med 
andre internationale finansielle institutioner
(IFI) og den private finanssektor, herunder 
på nationalt og regionalt plan.
Partnerordningerne skal lægge vægt på 
lokal viden og forholdet mellem 
projekterne og de finansielle formidlere.

Or. en

Ændringsforslag 200
Sabine Wils

Forslag til forordning



PE496.337v01-00 66/138 AM\912704DA.doc

DA

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 specifikke tilfælde, 
som skal vurderes hver for sig, lettere kan 
tages højde for suboptimale 
investeringsforhold med finansielle 
instrumenter end med tilskud.

Or. en

Begrundelse

Brugen af andre finansielle instrumenter end tilskud bør vurderes fra sag til sag for at 
optimere specifikke investeringsbehov.

Ændringsforslag 201
Antonio Cancian

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 i et 
omfang, som er egnet til at støtte 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.

Or. it
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Ændringsforslag 202
Philippe De Backer, Phil Bennion

Forslag til forordning
Betragtning 37 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(37a) Disse innovative finansielle 
instrumenter såsom projektobligationer 
kan sætte skub i finansieringen af 
transportinfrastruktur med europæisk 
merværdi. Der bør derfor tilskyndes 
kraftigt til anvendelse af dem for at 
udnytte EU's budget mere effektivt.

Or. en

Ændringsforslag 203
András Gyürk

Forslag til forordning
Betragtning 38

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(38) De fleste finansielle instrumenter bør 
være fælles for alle sektorer, men nogle 
kan gælde specifikt for de enkelte 
sektorer. Kommissionen skønner, at den 
finansielle støtte til bredbånd først og 
fremmest vil komme fra finansielle 
instrumenter, men midlerne fra Unionens 
budgetmidler, som er påkrævet til 
finansielle instrumenter på transport- og 
energiområdet, forventes ikke at overstige 
henholdsvis 2 mia. EUR og 1 mia. EUR.

(38) Når de mest effektive former for 
finansiel støtte udvælges, tages de sektor-
og projektspecifikke egenskaber ved de 
støtteberettigede projekter behørigt i 
betragtning. Kommissionen skønner, at 
den finansielle støtte til bredbånd først og 
fremmest vil komme fra finansielle 
instrumenter, men midlerne fra Unionens 
budgetmidler, som er påkrævet til 
finansielle instrumenter på transport- og 
energiområdet, forventes ikke at overstige 
henholdsvis 2 mia. EUR og 1 mia. EUR.

Or. en
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Ændringsforslag 204
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Betragtning 38

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(38) De fleste finansielle instrumenter bør 
være fælles for alle sektorer, men nogle 
kan gælde specifikt for de enkelte sektorer. 
Kommissionen skønner, at den finansielle 
støtte til bredbånd først og fremmest vil 
komme fra finansielle instrumenter, men 
midlerne fra Unionens budgetmidler, som 
er påkrævet til finansielle instrumenter på 
transport- og energiområdet, forventes ikke 
at overstige henholdsvis 2 mia. EUR og 1 
mia. EUR.

(38) De fleste finansielle instrumenter bør 
være fælles for alle sektorer, men nogle 
kan gælde specifikt for de enkelte sektorer. 
Kommissionen skønner, at den finansielle 
støtte til bredbåndsnet først og fremmest 
vil komme fra finansielle instrumenter, 
men midlerne fra Unionens budgetmidler, 
som er påkrævet til finansielle instrumenter 
på transport- og energiområdet, forventes 
ikke at overstige henholdsvis 2 mia. EUR 
og 1 mia. EUR.

Or. en

Ændringsforslag 205
Claude Turmes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 38

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(38) De fleste finansielle instrumenter bør 
være fælles for alle sektorer, men nogle 
kan gælde specifikt for de enkelte 
sektorer. Kommissionen skønner, at den 
finansielle støtte til bredbånd først og 
fremmest vil komme fra finansielle 
instrumenter, men midlerne fra Unionens 
budgetmidler, som er påkrævet til 
finansielle instrumenter på transport- og 
energiområdet, forventes ikke at overstige 
henholdsvis 2 mia. EUR og 1 mia. EUR.

(38) Den finansielle støtte til energi bør
først og fremmest komme fra finansielle 
instrumenter, Unionens samlede
budgetmidler, som er påkrævet til 
finansielle instrumenter til energi, bør ikke 
være mindre end 8,2 mia. EUR, og tilskud 
til undersøgelser og arbejder bør ikke 
overstige 0,9 mia. EUR.

Or. en
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Ændringsforslag 206
Antonio Cancian

Forslag til forordning
Betragtning 38 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(38a) Derudover bør der på 
vejtransportområdet og for at øge 
projektiværksætteres finansielle ansvar –
således at de kriterier, som EIB ønsker 
skal gælde for finansielle instrumenter, 
der kræver en god finansieringsevne og 
kan skabe et effektivt og velfungerende 
marked – overvejes tiltag, der sigter mod 
at ensarte eksisterende koncessioner i 
forhold til TEN-T-nettet.

Or. it

Begrundelse

The current financial crisis has made investors highly selective and investments very scarce, 
especially for large network infrastructures. The higher cost of capital for banks themselves is 
generating direct repercussions on market base interest rates and the changes to the costs 
and availability of credit are adversely affecting the use of project financing. There is an 
ongoing effort to try to involve private capital in the financing and construction of public 
investments: this is why there is now an impelling need to rebuild "critical mass" for all 
investments.It could be useful to carry out the reunification of different and contiguous road 
sections, thus making it possible to use the profit generating capacity of some of the road 
sections to continue the construction of other sections, and to ensure their continuous 
improvement, by guaranteeing high standards of safety and quality for the benefit of the 
users.

Ændringsforslag 207
Nuno Teixeira

Forslag til forordning
Betragtning 39

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(39) For at sikre sektordiversificering 
blandt modtagere af støtte fra finansielle 
instrumenter og fremme en gradvis 

(39) For at sikre sektordiversificering 
blandt modtagere af støtte fra finansielle 
instrumenter og fremme en gradvis 
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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.

geografisk diversifikation i 
medlemsstaterne og i de europæiske 
regioner 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.

Or. pt

Begrundelse

Den sektorielle og geografiske diversifikation af de finansielle instrumenter bør ikke kun 
sikres i de 27 EU-medlemsstater, men også i Unionens regioner.

Ændringsforslag 208
Sabine Wils

Forslag til forordning
Betragtning 39

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(39) For at sikre sektordiversificering 
blandt modtagere af støtte fra finansielle 
instrumenter og fremme en gradvis 
geografisk diversifikation i de 
medlemsstater, som har krævet bistand 
fra sådanne finansielle instrumenter, bør 
Kommissionen i samarbejde med EIB 
støtte disse medlemsstater i deres 
bestræbelser på at udvikle en passende 
række af forberedte projekter, hvortil det 
kunne overvejes at yde projektfinansiering.

Or. en

Begrundelse

Udvikling af specifikke pipelines til projektfinansiering gennem offentlig-private 
partnerskaber bør kun ske, hvis medlemsstaterne ønsker det, når de vedtager deres egne 
finansielle beslutninger ved fremsendelse af projektforslag.
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Ændringsforslag 209
Riikka Manner, Vilja Savisaar-Toomast

Forslag til forordning
Betragtning 40

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(40) Med hensyn til betingelserne for 
finansielle instrumenter kan det blive 
nødvendigt at tilføje supplerende krav i 
arbejdsprogrammerne – eksempelvis for at 
sikre konkurrenceprægede markeder med 
henblik på udviklingen af Unionens 
politikker, teknologisk udvikling og andre 
faktorer, der kan blive relevante.

(40) Med hensyn til betingelserne for 
finansielle instrumenter kan det blive 
nødvendigt at tilføje supplerende krav i 
arbejdsprogrammerne – eksempelvis for at 
sikre et konkurrencepræget og retfærdigt 
indre marked med henblik på udviklingen 
af Unionens politikker, teknologisk 
udvikling og andre faktorer, der kan blive 
relevante.

Or. en

Ændringsforslag 210
Riikka Manner, Vilja Savisaar-Toomast

Forslag til forordning
Betragtning 41

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(41) Den flerårige programmering af 
støtten fra faciliteten bør tilsigte at støtte 
Unionens prioriteter ved at sikre, at de 
nødvendige økonomiske midler står til 
rådighed, og at Unionens og 
medlemsstaternes fælles indsats er 
sammenhængende og kontinuerlig. For 
forslag, som indsendes efter 
gennemførelsen af det første flerårige 
arbejdsprogram i transportsektoren, bør 
omkostninger være støtteberettigede fra 
den 1. januar 2014 for at sikre 
kontinuiteten i de projekter, som allerede er 
omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 680/2007 af 20. juni 
2007 om generelle regler for Fællesskabets 

(41) Den flerårige programmering af 
støtten fra faciliteten bør tilsigte at støtte 
Unionens prioriteter ved at sikre, at de 
nødvendige økonomiske midler står til 
rådighed, og at Unionens og 
medlemsstaternes fælles indsats er 
sammenhængende, retfærdig og 
kontinuerlig. For forslag, som indsendes 
efter gennemførelsen af det første flerårige 
arbejdsprogram i transportsektoren, bør 
omkostninger være støtteberettigede fra 
den 1. januar 2014 for at sikre 
kontinuiteten i de projekter, som allerede er 
omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 680/2007 af 20. juni 
2007 om generelle regler for Fællesskabets 
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finansielle støtte inden for de 
transeuropæiske transport- og energinet.

finansielle støtte inden for de 
transeuropæiske transport- og energinet.

Or. en

Ændringsforslag 211
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til forordning
Betragtning 41

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(41) Den flerårige programmering af 
støtten fra faciliteten bør tilsigte at støtte 
Unionens prioriteter ved at sikre, at de 
nødvendige økonomiske midler står til 
rådighed, og at Unionens og 
medlemsstaternes fælles indsats er 
sammenhængende og kontinuerlig. For 
forslag, som indsendes efter 
gennemførelsen af det første flerårige 
arbejdsprogram i transportsektoren, bør 
omkostninger være støtteberettigede fra 
den 1. januar 2014 for at sikre 
kontinuiteten i de projekter, som allerede er 
omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 680/2007 af 20. juni 
2007 om generelle regler for Fællesskabets 
finansielle støtte inden for de 
transeuropæiske transport- og energinet.

Den flerårige programmering af støtten fra 
faciliteten bør tilsigte at støtte Unionens 
prioriteter ved at sikre, at de nødvendige 
økonomiske midler står til rådighed, og at 
Unionens og medlemsstaternes fælles 
indsats er sammenhængende, 
gennemsigtig, retfærdig og kontinuerlig. 
For forslag, som indsendes efter 
gennemførelsen af det første flerårige 
arbejdsprogram i transportsektoren, bør 
omkostninger være støtteberettigede fra 
den 1. januar 2014 for at sikre 
kontinuiteten i de projekter, som allerede er 
omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 680/2007 af 20. juni 
2007 om generelle regler for Fællesskabets 
finansielle støtte inden for de 
transeuropæiske transport- og energinet.

Or. es

Ændringsforslag 212
Graham Watson, Theodoros Skylakakis, Vittorio Prodi, Maria Da Graça Carvalho, Ana 
Gomes, Marita Ulvskog, Chris Davies

Forslag til forordning
Betragtning 42 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(42 a) I betragtning af de begrænsede 
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midler, der er til rådighed på EU-plan, må 
indsatsen koncentreres om projekter med 
den største europæiske merværdi for at 
opnå den ønskede gennemslagskraft. I 
transportsektoren bør støtten derfor 
målrettes hovednettet (især hovednettets 
korridorer) og projekter af fælles interesse 
inden for trafikstyringssystemer. I 
energisektoren bør den finansielle støtte 
fokusere på gennemførelsen af det indre 
energimarked, opnåelse af 
forsyningssikkerhed, opnåelse af 
transmission af grøn elektricitet fra 
produktionssted til efterspørgsels- og 
oplagringssted og tiltrækning af private 
investeringer. Inden for telesektoren bør 
finansiel støtte primært målrettes mod 
projekter, der vil skabe efterspørgsel efter 
bredbånd, herunder opbyggelsen af en 
europæisk digitaltjenesteinfrastruktur, der 
til gengæld bør stimulere investeringer i 
udbredelsen af bredbåndsnet.

Or. en

Ændringsforslag 213
Michael Cramer

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 finansieringens 
effektivitet og omkostningseffektivitet og 
dens gennemslagskraft i henseende til 
opfyldelsen af facilitetens overordnede mål 
og Europa 2020-strategiens prioriteter.
Evalueringerne bør sendes til Europa-
Parlamentet, Rådet, Det Europæiske 
Økonomiske og Sociale Udvalg og 
Regionsudvalget.

Or. en
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Ændringsforslag 214
Silvia-Adriana Ţicău

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, og Europa-Parlamentet bør 
informeres om resultaterne, for at vurdere 
finansieringens effektivitet og 
omkostningseffektivitet og dens 
gennemslagskraft i henseende til 
opfyldelsen af facilitetens overordnede mål 
og Europa 2020-strategiens prioriteter.

Or. ro

Ændringsforslag 215
Izaskun Bilbao Barandica

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 foretager
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.

Or. es

Ændringsforslag 216
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til forordning
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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 finansieringens 
effektivitet og omkostningseffektivitet og 
dens gennemslagskraft i henseende til 
opfyldelsen af facilitetens overordnede mål 
og Europa 2020-strategiens prioriteter.
Kommissionen offentliggør hvert år en 
resultattavle, som viser udviklingen for 
alle projekter udvalgt i henhold til CEF.

Or. en

Ændringsforslag 217
Sabine Wils

Forslag til forordning
Betragtning 43 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(43a) Evalueringerne bør omfatte 
vurderinger af medlemsstaternes eller de 
berørte gennemførelsesorganers kapacitet 
til at efterleve egne 
medfinansieringsforpligtelser i 
forbindelse med færdiggørelse af EU-
tilskuddene eller de innovative 
finansinstrumenter, der er tilvejebragt til 
udførelse af et projekt af fælles interesse.

Or. en

Begrundelse

Europa-Kommissionen bør under sine evalueringer også se nøje på medlemsstaternes 
resultater, da de forpligtede sig til udførelse af et projekt af fælles interesse, ud over 
vurdering af efterlevelsen af CEF-målene og prioriteringerne i Europa 2020-strategien.
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Ændringsforslag 218
Paul Rübig

Forslag til forordning
Betragtning 44

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(44) På grundlag af de sektorspecifikke 
retningslinjer, der er fastsat i særskilte 
forordninger, bør en liste over prioriterede 
områder, for hvilke denne forordning 
finder anvendelse, udarbejdes og indføjes i 
bilaget. For at der kan tages højde for 
eventuelle ændringer i politiske prioriteter 
og teknologiske muligheder samt 
trafikstrømme, bør beføjelsen til at vedtage 
retsakter i henhold til artikel 290 i traktaten 
om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde uddelegeres til 
Kommissionen med hensyn til at vedtage 
ændringer af bilaget. Det er navnlig vigtigt, 
at Kommissionen gennemfører relevante 
høringer under sit forberedende arbejde, 
herunder på ekspertniveau. Kommissionen 
bør i forbindelse med forberedelsen og 
udarbejdelsen af delegerede retsakter
sørge for samtidig, rettidig og 
hensigtsmæssig fremsendelse af relevante 
dokumenter til Europa-Parlamentet og 
Rådet.

(44) På grundlag af de sektorspecifikke 
retningslinjer, der er fastsat i særskilte 
forordninger, bør en liste over prioriterede 
områder, for hvilke denne forordning 
finder anvendelse, udarbejdes og indføjes i 
bilaget. For at der kan tages højde for 
eventuelle ændringer i politiske prioriteter 
og teknologiske muligheder samt 
trafikstrømme, bør beføjelsen til at vedtage 
retsakter i henhold til artikel 290 i traktaten 
om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde uddelegeres til 
Kommissionen med hensyn til at vedtage 
ændringer af bilaget. Det er navnlig vigtigt, 
at Kommissionen gennemfører relevante 
høringer under sit forberedende arbejde, 
herunder på ekspertniveau. Kommissionen 
bør i forbindelse med forberedelsen og 
udarbejdelsen sørge for samtidig, rettidig 
og hensigtsmæssig fremsendelse af 
relevante dokumenter til Europa-
Parlamentet og Rådet.

Or. de

Begrundelse

Vigtige beslutninger bør altid træffes ved den almindelige lovgivningsprocedure.

Ændringsforslag 219
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til forordning
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Betragtning 44

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(44) På grundlag af de sektorspecifikke 
retningslinjer, der er fastsat i særskilte 
forordninger, bør en liste over prioriterede 
områder, for hvilke denne forordning 
finder anvendelse, udarbejdes og indføjes i 
bilaget. For at der kan tages højde for 
eventuelle ændringer i politiske prioriteter 
og teknologiske muligheder samt 
trafikstrømme, bør beføjelsen til at vedtage 
retsakter i henhold til artikel 290 i traktaten 
om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde uddelegeres til 
Kommissionen med hensyn til at vedtage 
ændringer af bilaget. Det er navnlig vigtigt, 
at Kommissionen gennemfører relevante 
høringer under sit forberedende arbejde, 
herunder på ekspertniveau. Kommissionen 
bør i forbindelse med forberedelsen og 
udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge 
for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig 
fremsendelse af relevante dokumenter til 
Europa-Parlamentet og Rådet.

(44) På grundlag af de sektorspecifikke 
retningslinjer, der er fastsat i særskilte 
forordninger, bør en liste over prioriterede 
områder, for hvilke denne forordning 
finder anvendelse, udarbejdes og indføjes i 
bilaget. For at der kan tages højde for 
eventuelle ændringer i politiske prioriteter 
og teknologiske muligheder samt 
trafikstrømme, bør beføjelsen til at vedtage 
retsakter i henhold til artikel 290 i traktaten 
om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde uddelegeres til 
Kommissionen med hensyn til at vedtage 
ændringer af bilaget. Det er navnlig vigtigt, 
at Kommissionen gennemfører relevante 
høringer af alle kompetente organer under 
sit forberedende arbejde, herunder de 
lokale, regionale og statslige organer samt
på ekspertniveau. Kommissionen bør i 
forbindelse med forberedelsen og 
udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge 
for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig 
fremsendelse af relevante dokumenter til 
Europa-Parlamentet og Rådet.

Or. es

Ændringsforslag 220
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til forordning
Betragtning 47

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(47) Unionens finansielle interesser bør 
beskyttes ved hjælp af forholdsmæssigt 
afpassede foranstaltninger i hele 
udgiftscyklen og herunder forebyggelse, 
afsløring og efterforskning af 
uregelmæssigheder, inddrivelse af tabte, 
uberettiget udbetalte eller ukorrekt 

(47) Unionens finansielle interesser bør 
beskyttes ved hjælp af forholdsmæssigt 
afpassede foranstaltninger i hele 
udgiftscyklen og herunder forebyggelse, 
afsløring og efterforskning af 
uregelmæssigheder, inddrivelse af tabte, 
uberettiget udbetalte eller ukorrekt 
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anvendte midler og i givet fald sanktioner. anvendte midler og i givet fald sanktioner.
Alle disse oplysninger bør på alle stadier 
bringes til Europa-Parlamentets kendskab 
med fuld åbenhed.

Or. es

Ændringsforslag 221
Werner Langen

Forslag til forordning
Betragtning 47 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(47a) Kontraktformerne skal være i 
overensstemmelse med projektets 
grundlag og øvrige omstændigheder og 
sikre en loyal og bred konkurrence i 
forbindelse med projektudbud, der 
medfinansieres af CEF-midler.

For at opnå den mest fordelagtige pris og 
den mest effektive udførelse skal 
aftalegrundlaget fastlægges retfærdigt og 
i overensstemmelse med risiciene, og dette 
princip skal anvendes uanset nationale 
standarder.

Or. de

Ændringsforslag 222
Joachim Zeller, Dieter-Lebrecht Koch, Constanze Angela Krehl, Hubert Pirker, Paul 
Rübig

Forslag til forordning
Betragtning 47 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(47a) For at sikre en bred og loyal 
konkurrence for projekter, der finansieres 
med støtte fra CEF, skal kontraktformen 
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være i overensstemmelse med projektets 
målsætninger og øvrige omstændigheder. 
Kontraktvilkårene skal affattes sådan, at 
de risici, der er forbundet med kontrakten, 
opdeles på en retfærdig måde for at opnå 
den mest fordelagtige pris og mest 
effektive udførelse af kontrakten. Dette 
princip finder anvendelse, uanset om der 
anvendes en national eller international 
kontraktmodel.

Or. de

Begrundelse

I nogle EU-medlemsstater er der blandt ordregivende myndigheder en stigende tendens til i 
forbindelse med offentlige projekter at ændre de almindelige kontraktvilkår med særlige 
kontraktvilkår og dermed ændre risikofordelingen. Sådanne ændringer af risikofordelingen 
har ikke kun negative følger for den pågældende entreprenørs kontraktsituation, men også for 
de generelle konkurrencemæssige forhold i de pågældende lande og for projektet selv.

Ændringsforslag 223
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Forslag til forordning
Betragtning 47 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(47a) For at sikre bred og retfærdig 
konkurrence mellem projekter, der tildeles 
CEF-midler, skal buddene udarbejdes på 
grundlag af retfærdige og gennemsigtige 
kontraktvilkår, og den anvendte 
kontraktform skal være relevant for 
projektets mål og omstændigheder.

Or. en

Ændringsforslag 224
Antonio Cancian

Forslag til forordning
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Betragtning 48

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(48) Det kunne være nødvendigt at lade 
nogle af infrastrukturprojekterne, der er af 
interesse for Unionen, forbindes med og gå 
gennem lande, der er omfattet af den 
europæiske naboskabspolitik, 
førtiltrædelseslande og andre tredjelande. 
Connecting Europe-faciliteten bør
indeholde en række forenklede midler til at 
forbinde og finansiere disse infrastrukturer 
for derved at sikre sammenhængen mellem 
de interne og eksterne instrumenter i 
Unionens budget.

(48) Det kunne være nødvendigt at lade 
nogle af infrastrukturprojekterne, der er af 
interesse for Unionen, forbindes med og gå 
gennem lande, der er omfattet af den 
europæiske naboskabspolitik, 
førtiltrædelseslande og andre tredjelande. 
Connecting Europe-faciliteten skal
indeholde en række forenklede midler til at 
forbinde og finansiere disse infrastrukturer 
for derved at sikre sammenhængen mellem 
de interne og eksterne instrumenter i 
Unionens budget. En koordinering mellem 
de involverede EU-generaldirektorater er 
nødvendig for ikke at skabe hindringer 
for gennemførelsen af disse projekter, 
navnlig i forbindelse med motorvejene til 
søs.

Or. it

Ændringsforslag 225
Gaston Franco, Dominique Vlasto

Forslag til forordning
Betragtning 48

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(48) Det kunne være nødvendigt at lade 
nogle af infrastrukturprojekterne, der er af 
interesse for Unionen, forbindes med og gå 
gennem lande, der er omfattet af den 
europæiske naboskabspolitik, 
førtiltrædelseslande og andre tredjelande. 
Connecting Europe-faciliteten bør 
indeholde en række forenklede midler til at 
forbinde og finansiere disse infrastrukturer 
for derved at sikre sammenhængen mellem 
de interne og eksterne instrumenter i 
Unionens budget.

(48) Det kunne være nødvendigt at lade 
nogle af infrastrukturprojekterne, der er af 
interesse for Unionen, forbindes med og gå 
gennem lande, der er omfattet af den 
europæiske naboskabspolitik, 
førtiltrædelseslande og andre tredjelande. 
Connecting Europe-faciliteten bør 
indeholde en række forenklede midler til at 
forbinde og finansiere disse infrastrukturer 
for derved at sikre sammenhængen mellem 
de interne og eksterne instrumenter i 
Unionens budget. På transportområdet bør 
der lægges særlig vægt på at styrke 
forbindelserne mellem transeuropæiske 
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transportnet og transportnet på tværs af 
Middelhavet bl.a. for at lette 
godstransporten ved hjælp af motorveje til 
søs. På energiområdet bør der satses på at 
virkeliggøre den elektriske ring i 
Middelhavet og udbygge de undersøiske 
direkte elektriske forbindelser mellem EU 
og landene ved det sydøstlige Middelhav, 
således at de to energisystemers 
komplementaritet udnyttes.

Or. fr

Ændringsforslag 226
Graham Watson, Theodoros Skylakakis, Vittorio Prodi, Maria Da Graça Carvalho, Ana 
Gomes, Marita Ulvskog, Chris Davies

Forslag til forordning
Betragtning 48

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(48) Det kunne være nødvendigt at lade 
nogle af infrastrukturprojekterne, der er af 
interesse for Unionen, forbindes med og gå 
gennem lande, der er omfattet af den 
europæiske naboskabspolitik, 
førtiltrædelseslande og andre tredjelande. 
Connecting Europe-faciliteten bør 
indeholde en række forenklede midler til at 
forbinde og finansiere disse infrastrukturer 
for derved at sikre sammenhængen mellem 
de interne og eksterne instrumenter i 
Unionens budget.

(48) Det kunne være nødvendigt at lade 
nogle af infrastrukturprojekterne, der er af 
interesse for Unionen, forbindes med og gå 
gennem lande, der er omfattet af den 
europæiske naboskabspolitik, 
førtiltrædelseslande og andre tredjelande, 
såsom i det sydlige og østlige 
Middelhavsområde, som har betydelige 
mængder solenergi, der kunne importeres 
af EU via lange eltransmissionsledninger. 
Connecting Europe-faciliteten bør 
indeholde en række forenklede midler til at 
forbinde og finansiere disse infrastrukturer 
for derved at sikre sammenhængen mellem 
de interne og eksterne instrumenter i 
Unionens budget.

Or. en

Ændringsforslag 227
Franck Proust
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Forslag til forordning
Betragtning 48 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(48a) Inddragelsen af virksomheder i 
tredjelande er en uomgængelig 
forudsætning for at nå Connecting 
Europe-facilitetens mål, da de vil kunne 
bidrage til projekterne med deres erfaring 
og tekniske knowhow. Samtidig skal der 
lægges særlig vægt på, at disse 
virksomheder overholder social-, 
arbejdsmarkeds- og miljølovgivningen. 
Det er et voksende krav fra det 
europæiske samfunds side. Derfor skal 
Kommissionen tildeles midler til at 
varetage denne opgave og fremme loyal 
konkurrence mellem europæiske og 
tredjelandes virksomheder.

Or. fr

Ændringsforslag 228
Franck Proust

Forslag til forordning
Betragtning 48 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(48b) Tredjelandsvirksomheders 
deltagelse i EU-finansierede projekter bør 
ledsages af krav om gensidighed i 
handelsforbindelserne. Derved sikres 
europæiske virksomheder tilsvarende 
adgangsmuligheder i de pågældende 
tredjelande.

Or. fr

Ændringsforslag 229
Mario Pirillo
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Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved denne forordning oprettes Connecting 
Europe-faciliteten, og betingelser, metoder 
og procedurer for Unionens finansielle 
støtte til transeuropæiske net fastsættes 
med henblik på at støtte 
infrastrukturprojekter inden for transport, 
energi og telekommunikation.

Ved denne forordning oprettes Connecting 
Europe-faciliteten, og betingelser, metoder 
og procedurer for Unionens finansielle 
støtte til transeuropæiske net fastsættes 
med henblik på at støtte 
infrastrukturprojekter inden for transport, 
energi og telekommunikation samt 
infrastrukturprojekter med indbyrdes 
synergi.

Or. it

Ændringsforslag 230
Claude Turmes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved denne forordning oprettes Connecting 
Europe-faciliteten, og betingelser, metoder 
og procedurer for Unionens finansielle 
støtte til transeuropæiske net fastsættes 
med henblik på at støtte 
infrastrukturprojekter inden for transport, 
energi og telekommunikation.

Ved denne forordning oprettes Connecting 
Europe-faciliteten, og betingelser, metoder 
og procedurer for Unionens finansielle 
støtte til transeuropæiske net fastsættes 
med henblik på at støtte 
infrastrukturprojekter inden for transport, 
energi og telekommunikation. På 
energiområdet skal Connecting Europe-
faciliteten bidrage til Unionens 
investering i energieffektivitet, vedvarende 
energi og intelligente net til transmission 
og distribution af elektricitet.

Or. en

Ændringsforslag 231
Vicky Ford

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2) "grænsekrydsende strækning": den 
strækning, der sikrer kontinuiteten i et 
projekt af fælles interesse mellem mindst 
to medlemsstater eller mellem en 
medlemsstat og et tilgrænsende tredjeland

2) "grænsekrydsende strækning": den 
strækning, der sikrer kontinuiteten i et 
projekt af fælles interesse mellem mindst 
to medlemsstater eller mellem en 
medlemsstat og et tilgrænsende tredjeland, 
og både omfatter søhavnes bagland og 
havne

Or. en

Ændringsforslag 232
Michael Cramer

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2) "grænsekrydsende strækning": den
strækning, der sikrer kontinuiteten i et 
projekt af fælles interesse mellem mindst 
to medlemsstater eller mellem en 
medlemsstat og et tilgrænsende tredjeland

(2) "grænsekrydsende strækning": den
forbindelse, der er mellem de nærmeste 
knudepunkter på begge sider af grænsen

Or. en

Ændringsforslag 233
Silvia-Adriana Ţicău

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2) "grænsekrydsende strækning": den 
strækning, der sikrer kontinuiteten i et 
projekt af fælles interesse mellem mindst 
to medlemsstater eller mellem en 
medlemsstat og et tilgrænsende tredjeland

2) "grænsekrydsende strækning": den 
strækning, der sikrer gennemførelsen af 
eller kontinuiteten i et projekt af fælles 
interesse mellem mindst to medlemsstater 
eller mellem en medlemsstat og et 
tilgrænsende tredjeland
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Or. ro

Ændringsforslag 234
Sabine Wils

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5) "programstøtteaktioner": 
ledsageforanstaltninger, der er nødvendige 
for at gennemføre Connecting Europe-
faciliteten, og individuelle sektorspecifikke 
retningslinjer såsom tjenesteydelser
(navnlig teknisk bistand) samt 
forberedende undersøgelser, 
gennemførlighedsundersøgelser, 
koordinerings-, overvågnings-, kontrol-, 
revisions- og evalueringsaktiviteter af 
direkte betydning for forvaltningen af 
faciliteten og målopfyldelsen, herunder 
især undersøgelser, møder, oplysning, 
kortlægning af infrastruktur, parvist 
samarbejde og formidling, bevidstgørelses-
og kommunikationsforanstaltninger, 
udgifter i tilknytning til it-net, der 
fokuserer på udveksling af informationer, 
tillige med alle øvrige udgifter til teknisk 
og administrativ bistand, som kan være 
påkrævet for facilitetens forvaltning eller 
gennemførelsen af de individuelle 
sektorspecifikke retningslinjer

5) "programstøtteaktioner": 
ledsageforanstaltninger, der er nødvendige 
for at gennemføre Connecting Europe-
faciliteten, og individuelle sektorspecifikke 
retningslinjer såsom tjenesteydelser
(navnlig teknisk bistand) samt 
forberedende undersøgelser, 
gennemførlighedsundersøgelser, 
koordinerings- og overvågningsaktiviteter,
høring af interesserede parter og 
interessenter, kontrol-, revisions- og 
evalueringsaktiviteter af direkte betydning 
for forvaltningen af faciliteten og 
målopfyldelsen, herunder især 
undersøgelser, møder, oplysning, 
kortlægning af infrastruktur, parvist 
samarbejde og formidling, bevidstgørelses-
og kommunikationsforanstaltninger, 
udgifter i tilknytning til it-net, der 
fokuserer på udveksling af informationer, 
tillige med alle øvrige udgifter til teknisk 
og administrativ bistand, som kan være 
påkrævet for facilitetens forvaltning eller 
gennemførelsen af de individuelle 
sektorspecifikke retningslinjer

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at inddrage berørte borgere og relevante interessenter i forbindelse med støtte 
til den faktiske gennemførelse af Connecting Europe-faciliteten: Dette bør derfor indgå i de 
forberedende aktiviteter og styringen af faciliteten.
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Ændringsforslag 235
Michael Cramer

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5) "programstøtteaktioner": 
ledsageforanstaltninger, der er nødvendige 
for at gennemføre Connecting Europe-
faciliteten, og individuelle sektorspecifikke 
retningslinjer såsom tjenesteydelser
(navnlig teknisk bistand) samt 
forberedende undersøgelser, 
gennemførlighedsundersøgelser, 
koordinerings-, overvågnings-, kontrol-, 
revisions- og evalueringsaktiviteter af 
direkte betydning for forvaltningen af 
faciliteten og målopfyldelsen, herunder 
især undersøgelser, møder, oplysning, 
kortlægning af infrastruktur, parvist 
samarbejde og formidling, bevidstgørelses-
og kommunikationsforanstaltninger, 
udgifter i tilknytning til it-net, der 
fokuserer på udveksling af informationer, 
tillige med alle øvrige udgifter til teknisk 
og administrativ bistand, som kan være 
påkrævet for facilitetens forvaltning eller 
gennemførelsen af de individuelle 
sektorspecifikke retningslinjer

5) "programstøtteaktioner": 
ledsageforanstaltninger, der er nødvendige 
for at gennemføre Connecting Europe-
faciliteten, og individuelle sektorspecifikke 
retningslinjer såsom tjenesteydelser
(navnlig teknisk bistand) samt 
forberedende undersøgelser, 
gennemførlighedsundersøgelser, 
koordinerings-, overvågnings-, kontrol-, 
revisions- og evalueringsaktiviteter samt 
miljøkonsekvensvurderinger og 
strategiske miljøvurderinger af direkte 
betydning for forvaltningen af faciliteten 
og målopfyldelsen, herunder især 
undersøgelser, møder, oplysning, 
kortlægning af infrastruktur, parvist 
samarbejde og formidling, bevidstgørelses-
og kommunikationsforanstaltninger, 
udgifter i tilknytning til it-net, der 
fokuserer på udveksling af informationer, 
tillige med alle øvrige udgifter til teknisk 
og administrativ bistand, som kan være 
påkrævet for facilitetens forvaltning eller 
gennemførelsen af de individuelle 
sektorspecifikke retningslinjer

Or. en

Ændringsforslag 236
Sabine Wils

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a) "høringsprocedure": den passende og 
tilstrækkelige procedure, herunder 
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overholdelsen af Århus-konventionen, der 
gælder i henhold til direktiv 2003/4, efter 
hvilket alle interesserede parter forud for 
vedtagelsen af et projekt af fælles 
interesse høres i overensstemmelse med 
eksisterende nationale regler og love med 
henblik på at udtrykke deres bekymringer 
ved og forslag til det fremlagte projekt. 
Sådanne høringer er i overensstemmelse 
med kravene fastsat i bestemmelserne i 
direktiv 85/337 og 2001/42.

Or. en

Begrundelse

Inddragelsen af den berørte befolkning og interesserede parter ved at bede dem bidrage 
allerede fra tidspunktet for gennemførlighedsundersøgelsen og forud for en eventuel endelig 
vedtagelse af et projekt af fælles interesse er et krav i henhold til direktiv 2001/42/EF og en 
central faktor til at undgå at skade miljøet og den offentlige sundhed.

Ændringsforslag 237
Phil Bennion

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

12) "flaskehals": en fysisk barriere, der 
forårsager en afbrydelse af trafiksystemet, 
som påvirker trafikstrømmenes kontinuitet 
over lange afstande. En sådan barriere kan 
fjernes med ny infrastruktur såsom broer 
eller tunneler, hvormed der eksempelvis 
løses problemer med gradienter, 
kurveradier og fritrumsprofiler. Behovet 
for at opgradere eksisterende 
infrastruktur betragtes ikke som en 
flaskehals

12) "flaskehals": en fysisk barriere, der 
forårsager en afbrydelse af trafiksystemet, 
som påvirker trafikstrømmenes kontinuitet 
over lange afstande. En sådan barriere kan 
fjernes med ny infrastruktur såsom broer 
eller tunneler, hvormed der eksempelvis 
løses problemer med gradienter, 
kurveradier og fritrumsprofiler

Or. en

Begrundelse

Opgraderinger eller rehabilitering kan i visse tilfælde være påkrævet for at fjerne flaskehalse.
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Ændringsforslag 238
Zigmantas Balčytis

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

12) "flaskehals": en fysisk barriere, der 
forårsager en afbrydelse af trafiksystemet, 
som påvirker trafikstrømmenes kontinuitet 
over lange afstande. En sådan barriere kan 
fjernes med ny infrastruktur såsom broer 
eller tunneler, hvormed der eksempelvis 
løses problemer med gradienter, 
kurveradier og fritrumsprofiler. Behovet 
for at opgradere eksisterende infrastruktur 
betragtes ikke som en flaskehals

12) "flaskehals": en fysisk barriere, der 
forårsager en afbrydelse af trafiksystemet, 
som påvirker trafikstrømmenes kontinuitet 
over lange afstande. En sådan barriere kan 
fjernes med skabelse af ny infrastruktur
eller ved gennemgribende modernisering 
af eksisterende infrastruktur med henblik 
på øget kapacitet, såsom broer eller 
tunneler, hvormed der eksempelvis løses 
problemer med gradienter, kurveradier og 
fritrumsprofiler. Behovet for at opgradere
eksisterende infrastruktur betragtes ikke 
som en flaskehals

Or. en

Ændringsforslag 239
Tanja Fajon

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

12) "flaskehals": en fysisk barriere, der 
forårsager en afbrydelse af trafiksystemet, 
som påvirker trafikstrømmenes kontinuitet 
over lange afstande. En sådan barriere kan 
fjernes med ny infrastruktur såsom broer 
eller tunneler, hvormed der eksempelvis 
løses problemer med gradienter, 
kurveradier og fritrumsprofiler. Behovet 
for at opgradere eksisterende 
infrastruktur betragtes ikke som en 
flaskehals

12) "flaskehals": i transportsektoren en 
fysisk eller teknisk barriere, der forårsager 
en afbrydelse af trafiksystemet, som 
påvirker grænseoverskridende 
trafikstrømmes kontinuitet og giver 
forstyrrelser over lange afstande. En sådan 
barriere kan fjernes med skabelse af ny 
infrastruktur eller ved gennemgribende at 
modernisere eksisterende infrastruktur,
såsom broer eller tunneler, hvormed der 
eksempelvis løses problemer med 
gradienter, kurveradier og fritrumsprofiler
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Or. en

Begrundelse

Udtrykket "flaskehals" bruges i sammenhæng med transportinfrastruktur. Derfor bør 
definitionen begrænses til transportsektoren. Den definition, der foreslås af Kommissionen, er 
for indskrænkende, og tager ikke højde for alle situationer, som i praksis forårsager 
flaskehalse. Den sidste sætning i definitionen foreslået af Kommissionen er forvirrende, da 
den sammenblander definitionen af flaskehals med midlet til at fjerne flaskehalsen, og derfor 
bør den slettes.

Ændringsforslag 240
Jelko Kacin

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

12) "flaskehals": en fysisk barriere, der 
forårsager en afbrydelse af trafiksystemet, 
som påvirker trafikstrømmenes kontinuitet 
over lange afstande. En sådan barriere kan 
fjernes med ny infrastruktur såsom broer 
eller tunneler, hvormed der eksempelvis 
løses problemer med gradienter, 
kurveradier og fritrumsprofiler. Behovet 
for at opgradere eksisterende 
infrastruktur betragtes ikke som en 
flaskehals

12) "flaskehals": i transportsektoren en 
fysisk eller teknisk barriere, der forårsager 
en afbrydelse af trafiksystemet, som 
påvirker grænseoverskridende 
trafikstrømmes kontinuitet og giver 
forstyrrelser over lange afstande. En sådan 
barriere kan fjernes ved at skabe ny 
infrastruktur eller ved gennemgribende at 
modernisere eksisterende infrastruktur,
såsom broer eller tunneler, hvormed der 
eksempelvis løses problemer med 
gradienter, kurveradier og fritrumsprofiler

Or. en

Ændringsforslag 241
Corien Wortmann-Kool

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

12) "flaskehals": en fysisk barriere, der 
forårsager en afbrydelse af trafiksystemet, 
som påvirker trafikstrømmenes kontinuitet 

12) "flaskehals": en fysisk barriere, der 
forårsager en afbrydelse af trafiksystemet, 
som påvirker trafikstrømmenes kontinuitet 
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over lange afstande. En sådan barriere kan 
fjernes med ny infrastruktur såsom broer 
eller tunneler, hvormed der eksempelvis 
løses problemer med gradienter, 
kurveradier og fritrumsprofiler. Behovet 
for at opgradere eksisterende 
infrastruktur betragtes ikke som en 
flaskehals

over lange afstande. En sådan barriere kan 
fjernes med ny infrastruktur såsom broer, 
sluser, høfder, bundkarme eller tunneler, 
hvormed der eksempelvis løses problemer 
med gradienter, kurveradier, frihøjder 
under broer, dimensionering af sejlløb og 
fritrumsprofiler eller ved opgradering af 
midlertidige og lavere klassificerede 
infrastrukturstrækninger til samme 
niveau som det øvrige net

Or. en

Begrundelse

Flaskehalse bør omfatte alle transportformer. Flaskehalse kan fjernes med ny infrastruktur, 
men i visse tilfælde er det billigere at opgradere eksisterende infrastruktur.

Ændringsforslag 242
Lena Kolarska-Bobińska

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

12) "flaskehals": en fysisk barriere, der 
forårsager en afbrydelse af trafiksystemet, 
som påvirker trafikstrømmenes kontinuitet 
over lange afstande. En sådan barriere kan 
fjernes med ny infrastruktur såsom broer 
eller tunneler, hvormed der eksempelvis 
løses problemer med gradienter, 
kurveradier og fritrumsprofiler. Behovet 
for at opgradere eksisterende 
infrastruktur betragtes ikke som en 
flaskehals

12) "flaskehals": en fysisk barriere, der 
forårsager en afbrydelse af trafiksystemet, 
som påvirker trafikstrømmenes kontinuitet 
over lange afstande. En sådan barriere kan 
fjernes med ny infrastruktur såsom broer 
eller tunneler, hvormed der eksempelvis 
løses problemer med gradienter, 
kurveradier og fritrumsprofiler

Or. en

Ændringsforslag 243
Romana Jordan

Forslag til forordning
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Artikel 2 – stk. 1 – nr. 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

12) "flaskehals": en fysisk barriere, der 
forårsager en afbrydelse af trafiksystemet, 
som påvirker trafikstrømmenes kontinuitet 
over lange afstande. En sådan barriere kan 
fjernes med ny infrastruktur såsom broer 
eller tunneler, hvormed der eksempelvis 
løses problemer med gradienter, 
kurveradier og fritrumsprofiler. Behovet 
for at opgradere eksisterende 
infrastruktur betragtes ikke som en 
flaskehals

12) "flaskehals" i transportsektoren: en 
fysisk eller teknisk barriere, der forårsager 
en afbrydelse af eller hindring i
trafiksystemet, som påvirker 
trafikstrømmenes kontinuitet over lange 
afstande og på tværs af grænser. En sådan 
barriere kan fjernes ved at skabe ny 
infrastruktur eller væsentligt modernisere 
eksisterende infrastruktur for at øge dens 
kapacitet, såsom med broer eller tunneler, 
hvormed der eksempelvis løses problemer 
med gradienter, kurveradier og 
fritrumsprofiler

Or. sl

Begrundelse

Udtrykket "flaskehals" bruges her i sammenhæng med transportinfrastruktur, og derfor bør 
definitionen være korrekt afgrænset. Kommissionens definition tager ikke hensyn til alle de 
væsentlige forhold, der i praksis kan føre til flaskehalse. Den sidste sætning i definitionen bør 
slettes, da den kun henviser til midlet til at fjerne flaskehalsen og derfor ikke hører til i 
definitionen.

Ændringsforslag 244
Sabine Wils

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

12) "flaskehals": en fysisk barriere, der 
forårsager en afbrydelse af trafiksystemet, 
som påvirker trafikstrømmenes kontinuitet 
over lange afstande. En sådan barriere kan 
fjernes med ny infrastruktur såsom broer 
eller tunneler, hvormed der eksempelvis 
løses problemer med gradienter, 
kurveradier og fritrumsprofiler. Behovet 
for at opgradere eksisterende infrastruktur
betragtes ikke som en flaskehals

12) "flaskehals": en fysisk barriere, der 
forårsager en afbrydelse af trafiksystemet, 
som påvirker trafikstrømmenes kontinuitet 
over lange afstande. En sådan barriere kan
både fjernes med ny infrastruktur såsom 
broer eller tunneler, hvormed der 
eksempelvis løses problemer med 
gradienter, kurveradier og fritrumsprofiler
og ved opgradering af eksisterende 
infrastruktur, der kunne give betydelige 
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forbedringer via teknisk innovation, som 
vil kunne løse flaskehalsproblemerne

Or. en

Begrundelse

I henhold til cost-benefit-analysen og den strategiske miljøkonsekvensanalyse kan man vælge 
enhver egnet og bæredygtig løsning til at fjerne flaskehalse på den hurtigste og billigste 
måde, som i givet fald ikke bør udelukke opgradering af eksisterende infrastruktur.

Ændringsforslag 245
Michael Cramer

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

12) "flaskehals": en fysisk barriere, der
forårsager en afbrydelse af trafiksystemet, 
som påvirker trafikstrømmenes kontinuitet
over lange afstande. En sådan barriere kan 
fjernes med ny infrastruktur såsom broer 
eller tunneler, hvormed der eksempelvis 
løses problemer med gradienter, 
kurveradier og fritrumsprofiler. Behovet
for at opgradere eksisterende 
infrastruktur betragtes ikke som en 
flaskehals

12) "flaskehals": en fysisk, operationel 
eller organisatorisk barriere, der afbryder 
eller hindrer transportstrømmenes
kontinuitet. En sådan barriere kan først og 
fremmest fjernes ved en mere effektiv 
brug eller opgradering og modernisering 
af eksisterende infrastruktur. Hvis dette 
viser sig at være utilstrækkeligt, kan det 
blive nødvendigt at opføre ny infrastruktur

Or. en

Ændringsforslag 246
Jean-Jacob Bicep

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

12) "flaskehals": en fysisk barriere, der 
forårsager en afbrydelse af trafiksystemet, 
som påvirker trafikstrømmenes kontinuitet 

12) "flaskehals": en fysisk barriere, der 
forårsager en afbrydelse af trafiksystemet, 
som påvirker trafikstrømmenes kontinuitet 
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over lange afstande. En sådan barriere kan 
fjernes med ny infrastruktur såsom broer 
eller tunneler, hvormed der eksempelvis 
løses problemer med gradienter, 
kurveradier og fritrumsprofiler. Behovet 
for at opgradere eksisterende infrastruktur 
betragtes ikke som en flaskehals

over lange afstande. En sådan barriere kan 
fjernes med ny infrastruktur såsom broer,
tunneler eller tilpasning af disse (omfart), 
hvormed der eksempelvis løses problemer 
med gradienter, kurveradier og 
fritrumsprofiler. Behovet for at opgradere 
eksisterende infrastruktur betragtes ikke 
som en flaskehals

Or. fr

Ændringsforslag 247
Artur Zasada

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

12) "flaskehals": en fysisk barriere, der 
forårsager en afbrydelse af trafiksystemet, 
som påvirker trafikstrømmenes kontinuitet 
over lange afstande. En sådan barriere kan 
fjernes med ny infrastruktur såsom broer 
eller tunneler, hvormed der eksempelvis 
løses problemer med gradienter, 
kurveradier og fritrumsprofiler. Behovet 
for at opgradere eksisterende 
infrastruktur betragtes ikke som en 
flaskehals

12) "flaskehals": i transportsektoren en 
fysisk eller teknisk barriere, der forårsager 
en afbrydelse af trafiksystemet, som 
påvirker de grænseoverskridende 
trafikstrømmes kontinuitet og forstyrrelse 
af transportkapaciteten over lange 
afstande. En sådan barriere kan fjernes ved 
at skabe ny infrastruktur, foretage 
betydelige moderniseringer eller 
rehabilitering af eksisterende 
infrastruktur såsom broer, sluser, høfder, 
bundkarme eller tunneler, hvormed der 
eksempelvis løses problemer med 
gradienter, kurveradier og fritrumsprofiler, 
dybder for sejlløb eller ved opgradering af 
midlertidige og lavere klassificerede 
infrastrukturstrækninger til samme 
niveau som det øvrige net

Or. en

Ændringsforslag 248
Philip Bradbourn

Forslag til forordning
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Artikel 2 – stk. 1 – nr. 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

12) "flaskehals": en fysisk barriere, der 
forårsager en afbrydelse af trafiksystemet, 
som påvirker trafikstrømmenes kontinuitet
over lange afstande. En sådan barriere
kan fjernes med ny infrastruktur såsom 
broer eller tunneler, hvormed der 
eksempelvis løses problemer med 
gradienter, kurveradier og 
fritrumsprofiler. Behovet for at opgradere 
eksisterende infrastruktur betragtes ikke 
som en flaskehals

12) "transportflaskehals": en fysisk 
barriere, der forårsager en afbrydelse af 
trafiksystemet, som påvirker 
trafikstrømmenes kontinuitet, og som kan 
fjernes ved skabelse af ny infrastruktur

Or. en

Begrundelse

Der kan være tilfælde, hvor opgraderinger eller rehabilitering er påkrævet for at fjerne 
flaskehalse. Desuden opstår trængselsproblemer ikke kun i jernbanesektoren og er ikke altid 
fysiske barrierer.

Ændringsforslag 249
Dominique Vlasto, Christine De Veyrac

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

12) "flaskehals": en fysisk barriere, der 
forårsager en afbrydelse af trafiksystemet, 
som påvirker trafikstrømmenes kontinuitet 
over lange afstande. En sådan barriere kan 
fjernes med ny infrastruktur såsom broer
eller tunneler, hvormed der eksempelvis 
løses problemer med gradienter, 
kurveradier og fritrumsprofiler. Behovet 
for at opgradere eksisterende infrastruktur
betragtes ikke som en flaskehals

12) "flaskehals inden for transport": en 
fysisk og/eller funktionel barriere, der 
forårsager en afbrydelse af trafiksystemet, 
som påvirker trafikstrømmenes kontinuitet 
over lange afstande, og som kan fjernes 
med ny infrastruktur eller ved omfattende 
modernisering af eksisterende 
infrastruktur

Or. fr
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Begrundelse

Trængselsproblemer på grund af flaskehalse kan løses ved etablering af ny infrastruktur såvel 
som modernisering af eksisterende infrastruktur. Visse arbejders støtteberettigelse i henhold 
til denne forordning bør ikke begrænses, når de pågældende arbejder bidrager til CEF's mål.

Ændringsforslag 250
Konrad Szymański

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

12) "flaskehals": en fysisk barriere, der 
forårsager en afbrydelse af trafiksystemet, 
som påvirker trafikstrømmenes kontinuitet 
over lange afstande. En sådan barriere kan 
fjernes med ny infrastruktur såsom broer 
eller tunneler, hvormed der eksempelvis 
løses problemer med gradienter, 
kurveradier og fritrumsprofiler. Behovet 
for at opgradere eksisterende 
infrastruktur betragtes ikke som en 
flaskehals

12) "flaskehals": en fysisk og/eller 
funktionsmæssig barriere, der forårsager 
en afbrydelse af trafiksystemet, som 
påvirker trafikstrømmenes kontinuitet over 
lange afstande. En sådan barriere kan 
fjernes med ny infrastruktur og/eller ved 
genoprettelse af den eksisterende 
infrastruktur såsom broer eller tunneler, 
hvormed der eksempelvis løses problemer 
med gradienter, kurveradier og 
fritrumsprofiler

Or. en

Ændringsforslag 251
António Fernando Correia de Campos

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

12) "flaskehals": en fysisk barriere, der 
forårsager en afbrydelse af trafiksystemet, 
som påvirker trafikstrømmenes kontinuitet 
over lange afstande. En sådan barriere 
kan fjernes med ny infrastruktur såsom 
broer eller tunneler, hvormed der 
eksempelvis løses problemer med 
gradienter, kurveradier og 

"flaskehals": en fysisk og/eller funktionel
barriere, der forårsager en afbrydelse af 
trafiksystemet, som påvirker 
trafikstrømmenes kontinuitet over lange 
afstande, og som kan overvindes med ny 
infrastruktur. Behovet for at opgradere 
eksisterende infrastruktur betragtes ikke 
som en flaskehals
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fritrumsprofiler. Behovet for at opgradere 
eksisterende infrastruktur betragtes ikke 
som en flaskehals

Or. pt

Ændringsforslag 252
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

12) "flaskehals": en fysisk barriere, der 
forårsager en afbrydelse af trafiksystemet, 
som påvirker trafikstrømmenes kontinuitet 
over lange afstande. En sådan barriere kan 
fjernes med ny infrastruktur såsom broer
eller tunneler, hvormed der eksempelvis 
løses problemer med gradienter, 
kurveradier og fritrumsprofiler. Behovet 
for at opgradere eksisterende infrastruktur
betragtes ikke som en flaskehals

12) "flaskehals": en fysisk og/eller 
funktionsmæssig barriere, der forårsager 
en afbrydelse af trafiksystemet, som 
påvirker trafikstrømmenes kontinuitet over 
lange afstande. En sådan barriere kan 
fjernes ved skabelse af ny infrastruktur 
eller ved fornyelse eller opgradering af
eksisterende infrastruktur

Or. en

Ændringsforslag 253
Claude Turmes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

12) "flaskehals": en fysisk barriere, der 
forårsager en afbrydelse af trafiksystemet, 
som påvirker trafikstrømmenes kontinuitet
over lange afstande. En sådan barriere kan 
fjernes med ny infrastruktur såsom broer 
eller tunneler, hvormed der eksempelvis 
løses problemer med gradienter, 
kurveradier og fritrumsprofiler. Behovet 

12) "flaskehals": en fysisk, operationel 
eller organisatorisk barriere, som afbryder 
eller hindrer transport-/energistrømmenes
kontinuitet. En sådan barriere kan først og 
fremmest fjernes ved en mere effektiv 
brug eller ved opgradering og 
rehabilitering af eksisterende 
infrastruktur. Hvis dette viser sig 
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for at opgradere eksisterende 
infrastruktur betragtes ikke som en 
flaskehals

utilstrækkeligt, kan det blive nødvendigt 
at bygge ny infrastruktur

Or. en

Ændringsforslag 254
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

12) "flaskehals": en fysisk barriere, der 
forårsager en afbrydelse af trafiksystemet, 
som påvirker trafikstrømmenes kontinuitet 
over lange afstande. En sådan barriere kan 
fjernes med ny infrastruktur såsom broer 
eller tunneler, hvormed der eksempelvis 
løses problemer med gradienter, 
kurveradier og fritrumsprofiler. Behovet
for at opgradere eksisterende infrastruktur 
betragtes ikke som en flaskehals

12) "flaskehals": en fysisk barriere, der 
forårsager en afbrydelse af trafiksystemet, 
som påvirker trafikstrømmenes kontinuitet 
over lange afstande. En sådan barriere kan 
fjernes med ny infrastruktur såsom broer 
eller tunneler, hvormed der eksempelvis 
løses problemer med gradienter, 
kurveradier og fritrumsprofiler. Behovet 
for at opgradere eksisterende infrastruktur 
betragtes ikke som en flaskehals. På 
energiområdet: manglende 
sammenkoblingskapacitet, enten som 
følge af manglende infrastruktur eller 
som følge af begrænsede fysiske strømme 
eller vaklende systemforvaltning

Or. en

Ændringsforslag 255
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

12) "flaskehals": en fysisk barriere, der 
forårsager en afbrydelse af trafiksystemet, 
som påvirker trafikstrømmenes kontinuitet 
over lange afstande. En sådan barriere kan 

12) "flaskehals": en fysisk og/eller 
funktionsmæssig barriere, der forårsager 
en afbrydelse af trafiksystemet, som 
påvirker trafikstrømmenes kontinuitet over 
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fjernes med ny infrastruktur såsom broer
eller tunneler, hvormed der eksempelvis 
løses problemer med gradienter, 
kurveradier og fritrumsprofiler. Behovet 
for at opgradere eksisterende infrastruktur
betragtes ikke som en flaskehals

lange afstande. En sådan barriere kan 
fjernes med ny infrastruktur og/eller ved 
opgradering eller modernisering af
eksisterende infrastruktur

Or. en

Ændringsforslag 256
Jörg Leichtfried

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

12) "flaskehals": en fysisk barriere, der 
forårsager en afbrydelse af trafiksystemet, 
som påvirker trafikstrømmenes kontinuitet 
over lange afstande. En sådan barriere kan 
fjernes med ny infrastruktur såsom broer 
eller tunneler, hvormed der eksempelvis 
løses problemer med gradienter, 
kurveradier og fritrumsprofiler. Behovet 
for at opgradere eksisterende 
infrastruktur betragtes ikke som en 
flaskehals

12) "flaskehals": inden for transport en 
fysisk og/eller funktionel barriere, der 
forårsager en afbrydelse af trafiksystemet, 
som påvirker trafikstrømmenes kontinuitet 
over lange afstande, og som kan fjernes
ved at udvide og modernisere eksisterende 
infrastruktur og/eller med ny infrastruktur

Or. de

Begrundelse

I 2008 blev det 40.929 km lange net af indre vandveje regelmæssigt benyttet til 
indlandsskibsfart. Flaskehalse fjernes i de fleste tilfælde ved foranstaltninger i forbindelse 
med de eksisterende vandveje.

Ændringsforslag 257
Paul Rübig

Forslag til forordning
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Artikel 2 – stk. 1 – nr. 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

12) "flaskehals": en fysisk barriere, der 
forårsager en afbrydelse af trafiksystemet, 
som påvirker trafikstrømmenes kontinuitet 
over lange afstande. En sådan barriere kan 
fjernes med ny infrastruktur såsom broer 
eller tunneler, hvormed der eksempelvis 
løses problemer med gradienter, 
kurveradier og fritrumsprofiler. Behovet 
for at opgradere eksisterende 
infrastruktur betragtes ikke som en 
flaskehals

12) "flaskehals": en fysisk og/eller 
funktionel barriere, der forårsager en 
afbrydelse af trafiksystemet, som påvirker 
trafikstrømmenes kontinuitet over lange 
afstande. Denne funktionelle barriere kan 
fjernes ved at forbedre den eksisterende 
infrastruktur og/eller med ny infrastruktur

Or. de

Begrundelse

Flaskehalse i nettet af indre vandveje angår i de fleste tilfælde tiltag vedrørende eksisterende 
vandveje. Derfor skal denne definition tage hensyn til indlandsskibsfartens specielle behov.

Ændringsforslag 258
Jim Higgins

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 20 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

20a) "isoleret net": jernbanenettet i en 
medlemsstat eller en del deraf som 
defineret i artikel 3 (qq) i forordning (EU) 
nr. XXXX/2012 (TEN-T-retningslinjer)

Or. en

Ændringsforslag 259
Konrad Szymański, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Forslag til forordning
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Artikel 3 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Connecting Europe-faciliteten skal gøre det 
muligt at forberede og gennemføre 
projekter af fælles interesse inden for 
rammerne af politikken for 
transeuropæiske energi-, transport- og tele-
kommunikationsnet. Connecting Europe-
faciliteten skal nærmere bestemt støtte 
gennemførelsen af projekter, som tilsigter 
at udvikle og anlægge ny eller opgradere 
eksisterende infrastruktur på områderne 
transport, energi og telekommunikation. 
Connecting Europe-faciliteten skal i den 
forbindelse søge at opfylde følgende mål:

Connecting Europe-faciliteten skal gøre det 
muligt at forberede og gennemføre 
projekter af fælles interesse inden for 
rammerne af politikken for 
transeuropæiske energi-, transport- og tele-
kommunikationsnet. Connecting Europe-
faciliteten skal nærmere bestemt støtte 
gennemførelsen af projekter, som tilsigter 
at udvikle og anlægge ny eller opgradere
og genoprette eksisterende infrastruktur på 
områderne transport, energi og 
telekommunikation. Connecting Europe-
faciliteten skal i den forbindelse søge at 
opfylde følgende mål:

Or. en

Ændringsforslag 260
Nuno Teixeira

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – 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 
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 

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 
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 
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offentlige og private investeringer i 
projekter af fælles interesse, der 
gennemføres via de finansielle 
instrumenter i medfør af denne forordning.

offentlige og private investeringer i 
projekter af fælles interesse, der 
gennemføres via de finansielle 
instrumenter i medfør af denne forordning.
Dette mål skal være særlig opmærksom 
på regioner med naturbetingede eller 
demografiske ulemper, navnlig 
regionerne i den yderste periferi.

Or. pt

Begrundelse

Opfyldelsen af målene i Europa 2020-strategien for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst 
bør omfatte alle EU's regioner med henblik på en afbalanceret og fair udvikling.

Ændringsforslag 261
Marian-Jean Marinescu

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – 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 
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.

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 
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 andelen af hvert net, som 
færdiggøres via projekter af fælles 
interesse, og størrelsen af de private 
investeringer i projekter af fælles interesse 
og andelen af hvert net, som færdiggøres 
via projekter af fælles interesse, der 
gennemføres via de finansielle 
instrumenter i medfør af denne forordning.
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Or. en

Ændringsforslag 262
Jean-Jacob Bicep

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – 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 
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.

a) Den skal bidrage til en intelligent, 
bæredygtig og inklusiv vækst ved at 
udvikle moderne, højtydende og
bæredygtige transeuropæiske net og 
således sikre hele Den Europæiske Union
de nødvendige betingelser for en bedre
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.

Or. fr

Ændringsforslag 263
Michael Cramer

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Den skal bidrage til en intelligent, 
bæredygtig og inklusiv vækst ved at 

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

moderne og højtydende transeuropæiske 
net og således tilvejebringe fordele for hele 
Den Europæiske Union med hensyn til
minimering af eksterne omkostninger, 
forbedring af 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 såsom at anvende 
indtægterne fra anvendelsen af princippet 
om, at forureneren betaler, 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 samt på den tilsvarende 
fordeling af risici, fortjeneste og tab 
mellem offentlige og private investorer.

Or. en

Ændringsforslag 264
Christine De Veyrac, Dominique Vlasto

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – 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 
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 

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 
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 
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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.

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.
Den skal overholde principperne om 
teknologineutralitet og 
omkostningseffektivitet.

Or. fr

Ændringsforslag 265
Sabine Wils

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – 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
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.

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 
økonomisk, social og territorial 
samhørighed i det indre marked 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 effektiviteten af investeringer i 
projekter af fælles interesse og navnlig i de
projekter af fælles interesse, der 
gennemføres via de finansielle 
instrumenter i medfør af denne forordning.
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Or. en

Begrundelse

Effektiviteten af investeringer, der bringer fuldførelsen af projekter af fælles interesse inden 
for deres forventede tidsramme, er den eneste pålidelige metode til at vurdere bidraget til en 
bæredygtig og inklusiv vækst: Procentdelen af offentlige eller private midler sikrer ikke i sig 
selv et pålideligt resultat.

Ændringsforslag 266
Riikka Manner, Vilja Savisaar-Toomast

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – 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 
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.

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

Or. en

Ændringsforslag 267
Ioannis A. Tsoukalas
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Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – 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 
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.

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 
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.
Realiseringen af dette mål vil også blive 
målt via den kumulative virkning af disse 
projekter af fælles interesse på de 
overordnede mål i Europa 2020-
strategien.

Or. en

Ændringsforslag 268
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Den skal bidrage til en intelligent, 
bæredygtig og inklusiv vækst ved at 
udvikle moderne og højtydende 

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

transeuropæiske net og således 
tilvejebringe fordele for hele Den 
Europæiske Union med hensyn til 
konkurrenceevne og økonomisk, social og 
territorial samhørighed i det indre marked 
og skabe gunstigere vilkår for offentlige,
private eller offentlig-private 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,
private eller offentlig-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.

Or. es

Ændringsforslag 269
Marian-Jean Marinescu

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Unionen sættes i stand til at nå sit mål 
om 20 % nedbringelse af udledningen af 
drivhusgasser, 20 % forøgelse af 
energieffektiviteten og forøgelse af 
vedvarende energis andel til 20 % frem til 
2020, samtidig med at 
forsyningssikkerheden og solidariteten 
mellem medlemsstaterne styrkes.

b) Unionen sættes i stand til at nå sit mål 
om 20 % nedbringelse af udledningen af 
drivhusgasser, 20 % forøgelse af 
energieffektiviteten og forøgelse af 
vedvarende energis andel til 20 % frem til 
2020, samtidig med at 
forsyningssikkerheden og solidariteten 
mellem medlemsstaterne styrkes.
Opfyldelsen af dette mål vil blive målt på 
den andel i de europæiske mål, der 
realiseres via projekter i henhold til denne 
forordning.

Or. en
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Ændringsforslag 270
Jean-Jacob Bicep

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Unionen sættes i stand til at nå sit mål 
om 20 % nedbringelse af udledningen af 
drivhusgasser, 20 % forøgelse af 
energieffektiviteten og forøgelse af 
vedvarende energis andel til 20 % frem til 
2020, samtidig med at 
forsyningssikkerheden og solidariteten 
mellem medlemsstaterne styrkes.

b) Unionen sættes i stand til at nå sit mål 
om bæredygtig udvikling, herunder 20 % 
nedbringelse af udledningen af 
drivhusgasser, 20 % forøgelse af 
energieffektiviteten og forøgelse af 
vedvarende energis andel til 20 % frem til 
2020, samtidig med at 
forsyningssikkerheden og solidariteten 
mellem medlemsstaterne styrkes.

Or. fr

Ændringsforslag 271
Michael Cramer

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Unionen sættes i stand til at nå sit mål 
om 20 % nedbringelse af udledningen af 
drivhusgasser, 20 % forøgelse af 
energieffektiviteten og forøgelse af 
vedvarende energis andel til 20 % frem til 
2020, samtidig med at 
forsyningssikkerheden og solidariteten 
mellem medlemsstaterne styrkes.

b) Unionen sættes i stand til i 2020 og i 
forhold til 1990-niveauerne at nå 20 % 
nedbringelse af udledningen af 
drivhusgasser, 20 % forøgelse af 
energieffektiviteten og forøgelse af 
vedvarende energis andel til 20 % frem til 
2020, samtidig med at 
forsyningssikkerheden og solidariteten 
mellem medlemsstaterne styrkes.

Or. en

Ændringsforslag 272
Claude Turmes
for Verts/ALE-Gruppen
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Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Unionen sættes i stand til at nå sit mål 
om 20 % nedbringelse af udledningen af 
drivhusgasser, 20 % forøgelse af 
energieffektiviteten og forøgelse af 
vedvarende energis andel til 20 % frem til 
2020, samtidig med at 
forsyningssikkerheden og solidariteten 
mellem medlemsstaterne styrkes.

b) Unionen sættes i stand til at nå sit mål 
om 20 % nedbringelse af udledningen af 
drivhusgasser, 20 % forøgelse af 
energieffektiviteten og forøgelse af 
vedvarende energis andel til 20 % frem til 
2020, samtidig med at 
forsyningssikkerheden og solidariteten 
mellem medlemsstaterne styrkes, ved at 
investere i energieffektivitet, vedvarende 
energi og intelligente transmissions- og 
distributionselnet.

Or. en

Ændringsforslag 273
Marita Ulvskog

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Unionen sættes i stand til at nå sit mål 
om 20 % nedbringelse af udledningen af 
drivhusgasser, 20 % forøgelse af 
energieffektiviteten og forøgelse af 
vedvarende energis andel til 20 % frem til 
2020, samtidig med at 
forsyningssikkerheden og solidariteten 
mellem medlemsstaterne styrkes.

b) Unionen sættes i stand til at nå sit mål 
om 20 % nedbringelse af udledningen af 
drivhusgasser, 20 % forøgelse af 
energieffektiviteten og forøgelse af 
vedvarende energis andel til 20 % frem til 
2020 og bidrage til opfyldelsen af 2050-
målene, samtidig med at 
forsyningssikkerheden og solidariteten 
mellem medlemsstaterne styrkes.

Or. sv

Ændringsforslag 274
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek

Forslag til forordning
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Artikel 3 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Unionen sættes i stand til at nå sit mål 
om 20 % nedbringelse af udledningen af 
drivhusgasser, 20 % forøgelse af 
energieffektiviteten og forøgelse af 
vedvarende energis andel til 20 % frem til 
2020, samtidig med at 
forsyningssikkerheden og solidariteten 
mellem medlemsstaterne styrkes.

b) Unionen sættes i stand til at nå sit mål 
om 20 % nedbringelse af udledningen af 
drivhusgasser, 20 % forøgelse af 
energieffektiviteten og forøgelse af 
vedvarende energis andel til 20 % frem til 
2020, samtidig med at 
forsyningssikkerheden og solidariteten 
mellem medlemsstaterne styrkes. Metoden 
til efterfølgende evaluering af 
instrumenternes effektivitet og virkning 
skal omfatte samråd mellem 
medlemsstater.

Or. pl

Ændringsforslag 275
Mario Pirillo

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Unionen sættes i stand til at nå sit mål 
om 20 % nedbringelse af udledningen af 
drivhusgasser, 20 % forøgelse af 
energieffektiviteten og forøgelse af 
vedvarende energis andel til 20 % frem til 
2020, samtidig med at 
forsyningssikkerheden og solidariteten 
mellem medlemsstaterne styrkes.

b) Unionen sættes i stand til at nå sit mål 
om 20 % nedbringelse af udledningen af 
drivhusgasser, 20 % forøgelse af 
energieffektiviteten og forøgelse af 
vedvarende energis andel til 20 % frem til 
2020, samtidig med at 
forsyningssikkerheden og solidariteten 
mellem medlemsstaterne styrkes. Sammen 
med disse mål skal der tages behørigt 
hensyn til de langsigtede 
dekarboniseringsmål, som er fastsat i 
køreplanen for omstilling til en 
lavemissionsøkonomi i 2050.

Or. it



AM\912704DA.doc 111/138 PE496.337v01-00

DA

Ændringsforslag 276
Sabine Wils

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Unionen sættes i stand til at nå sit mål 
om 20 % nedbringelse af udledningen af 
drivhusgasser, 20 % forøgelse af 
energieffektiviteten og forøgelse af 
vedvarende energis andel til 20 % frem til 
2020, samtidig med at 
forsyningssikkerheden og solidariteten 
mellem medlemsstaterne styrkes.

b) Unionen sættes i stand til at nå sit mål 
om 20 % nedbringelse af udledningen af 
drivhusgasser, 20 % forøgelse af 
energieffektiviteten og forøgelse af 
vedvarende energis andel til 20 % frem til 
2020, samtidig med at 
forsyningssikkerheden og solidariteten 
mellem medlemsstaterne styrkes, når det 
gælder om at nå specifikke milepæle for 
reduktion af husholdningernes emissioner 
på 40 %, 60 % og 80 % i henholdsvis
2030, 2040 og 2050.

Or. en

Begrundelse

Det er værd at minde om de specifikke milepæle inden for hver enkelt sektor, som Europa-
Parlamentet har tilsluttet sig i sin betænkning om en køreplan for omstilling til en 
konkurrencedygtig lavemissionsøkonomi i 2050, der blev vedtaget i februar i år.

Ændringsforslag 277
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra b a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) Unionen sættes i stand til at nå målet 
om energiforsyningssikkerhed, bl.a. 
gennem diversificering.

Or. pl
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Ændringsforslag 278
Jean-Jacob Bicep

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra b a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) Den skal sikre udviklingen af 
infrastrukturer, hvor der tages hensyn til 
miljøet i sin helhed i overensstemmelse 
med forudgående undersøgelser som 
fastlagt i artikel 3ra i forordning (EU) nr. 
XXXX/2012 [TEN-T-retningslinjer] og til 
projekternes globale indvirkninger på 
biodiversitet, vandforurening og 
jordforurening.

Or. fr

Ændringsforslag 279
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra b – fodnote

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Unionen sættes i stand til at nå sit mål 
om 20 % nedbringelse af udledningen af 
drivhusgasser1, 20 % forøgelse af 
energieffektiviteten og forøgelse af 
vedvarende energis andel til 20 % frem til 
2020, samtidig med at 
forsyningssikkerheden og solidariteten 
mellem medlemsstaterne styrkes.

b) Unionen sættes i stand til at nå sit mål 
om 20 % nedbringelse af udledningen af 
drivhusgasser1, 20 % forøgelse af 
energieffektiviteten og forøgelse af 
vedvarende energis andel til 20 % frem til 
2020, samtidig med at 
forsyningssikkerheden og solidariteten 
mellem medlemsstaterne styrkes.

1 Op til 30 % på visse betingelser. 1 Hvis de betingelser, som Det Europæiske 
Råd har fastsat, er opfyldt, op til 30 %.

Or. en

Ændringsforslag 280
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb
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Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Foruden de generelle mål i artikel 3 bør
Connecting Europe-faciliteten bidrage til at 
opfylde følgende sektorspecifikke mål:

1. Uden at det går ud over de generelle 
mål i artikel 3, skal Connecting Europe-
faciliteten bidrage til at opfylde følgende 
sektorspecifikke mål:

Or. en

Ændringsforslag 281
Marian-Jean Marinescu

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 CEF

i) fjerne flaskehalse og slå bro over 
manglende forbindelser, hvilket skal måles 
på antallet af nye og forbedrede 
grænsekrydsende sammenkoblinger og 
eliminerede flaskehalse på alle former for
transportruter, som har modtaget støtte fra 
CEF

Or. en

Ændringsforslag 282
Sabine Wils

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 CEF

i) fjerne flaskehalse og slå bro over 
manglende forbindelser også ved hjælp af 
innovative intelligente transportsystemer, 
hvilket skal måles på antallet af forbedrede
eller opdaterede grænsekrydsende 
sammenkoblinger og eliminerede 
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flaskehalse på transportruter, som har 
modtaget støtte fra CEF

Or. en

Begrundelse

Flaskehalse og manglende forbindelser kan fjernes på en effektiv måde ved at forbedre 
trafikstrømmene via passende intelligente transportsystemer eller en betydelig opgradering af 
den eksisterende passende infrastruktur og via opbygning af ny infrastruktur, når man fuldt 
ud reagerer på cost-benefit-analysen og på den strategiske miljøkonsekvensanalyse.

Ændringsforslag 283
Oldřich Vlasák

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 CEF

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

Or. en

Ændringsforslag 284
Michael Cramer

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 CEF

i) fjerne flaskehalse, forbedre 
forbindelserne til byknudepunkter og 
regionale knudepunkter, slå bro over 
manglende forbindelser og forbedre 
jernbaneforbindelser til industriområder 
og -lokaliteter, hvilket skal måles på 
antallet af grænsekrydsende sektioner og 
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industrianlæg, der er blevet forladt eller 
skåret væk siden Anden Verdenskrig og er 
blevet rehabiliteret eller genopbygget, og 
på antallet af eliminerede flaskehalse på 
transportruter, som har modtaget støtte fra 
CEF

Or. en

Ændringsforslag 285
Izaskun Bilbao Barandica

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 CEF

i) fjerne flaskehalse, slå bro over 
manglende forbindelser og forbinde 
grænseoverskridende strækninger, hvilket 
skal måles på antallet af nye og forbedrede 
grænsekrydsende sammenkoblinger og 
eliminerede flaskehalse på transportruter, 
som har modtaget støtte fra CEF

Or. es

Ændringsforslag 286
Marian-Jean Marinescu

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) sikre en bæredygtig og effektiv transport 
på lang sigt, hvilket måles på længden af
jernbanenettet til konventionelle tog i EU-
27 og længden af jernbanenettet til 
højhastighedstog i EU-27

ii) sikre en bæredygtig og effektiv transport 
på lang sigt, hvilket måles på længden af
jernbanerne til konventionelle tog, 
vejnettene og nettet af indre vandveje i 
EU-27 opgraderet til hovednetværkskrav
og en forøgelse af længden af 
jernbanenettet til højhastighedstog i EU-27

Or. en
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Ændringsforslag 287
Sabine Wils

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) sikre en bæredygtig og effektiv transport 
på lang sigt, hvilket måles på længden af 
jernbanenettet til konventionelle tog i EU-
27 og længden af jernbanenettet til 
højhastighedstog i EU-27

ii) sikre en bæredygtig og effektiv transport 
på lang sigt, hvilket måles på længden af 
jernbanenettet og nettet af indre vandveje i 
EU-27

Or. en

Begrundelse

Henvisninger til de transportformer, der har de laveste CO2-emissioner og er mest 
miljøvenlige, skal klart omfatte alle vandveje og EU-jernbanenettet uden nogen skelnen.

Ændringsforslag 288
Philip Bradbourn

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) sikre en bæredygtig og effektiv transport 
på lang sigt, hvilket måles på længden af
jernbanenettet til konventionelle tog i EU-
27 og længden af jernbanenettet til 
højhastighedstog i EU-27

ii) sikre en bæredygtig og effektiv transport 
på lang sigt på net, der er etableret eller 
forbedret på baggrund af denne 
forordning, hvilket måles på længden af
transportinfrastruktur i EU-27 uden 
større flaskehalse

Or. en

Ændringsforslag 289
Dominique Vlasto, Michel Dantin

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) sikre en bæredygtig og effektiv transport 
på lang sigt, hvilket måles på længden af
jernbanenettet til konventionelle tog i EU-
27 og længden af jernbanenettet til 
højhastighedstog i EU-27

ii) sikre en bæredygtig og effektiv transport 
på lang sigt, hvilket måles på længden af
det net af jernbaner og af indre vandveje, 
der oprettes eller forbedres i medfør af 
denne forordning i EU-27, og på antallet 
af oprettede motorveje til søs

Or. fr

Begrundelse

Transport ad indre vandveje og motorveje til søs er en faktor i transportsektorens langsigtede 
bæredygtighed og effektivitet på lige fod med jernbanesektoren. Desuden er det mere relevant 
at nævne motorveje til søs, når målet er bæredygtighed og effektivitet, snarere end integration 
og sammenkobling (i modsætning til de andre ordførerens ændringsforslag 38). 

Ændringsforslag 290
Jim Higgins

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) sikre en bæredygtig og effektiv transport 
på lang sigt, hvilket måles på længden af 
jernbanenettet til konventionelle tog i EU-
27 og længden af jernbanenettet til 
højhastighedstog i EU-27

ii) sikre en bæredygtig og effektiv transport 
på lang sigt, hvilket måles på længden af 
jernbanenettet til konventionelle tog i EU-
27 og længden af jernbanenettet til 
højhastighedstog i EU-27 og sikre, at 
vejene i basisnettet har en tilstrækkelig 
dækning med hensyn til infrastruktur, 
som kan levere alternative brændstoffer til 
de køretøjer, der benytter disse veje i EU-
27, og nedbringe antallet af trafikdræbte 
på vejnettet i EU-27

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at gøre sig klart, at vejene fortsat vil udgøre hovedparten af EU's transportnet i 
fremtiden. I denne forbindelse skal der gøres alt for at dekarbonisere denne transportform og 
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sikre, at vi går over til vedvarende brændstoffer til vejkøretøjerne.

Ændringsforslag 291
Lambert van Nistelrooij

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) sikre en bæredygtig og effektiv 
transport på lang sigt, hvilket måles på 
længden af jernbanenettet til 
konventionelle tog i EU-27 og længden af 
jernbanenettet til højhastighedstog i EU-
27

ii) sikre bæredygtige og effektive 
transportsystemer på lang sigt. 
Realiseringen af dette mål skal måles på 
længden af jernbanenettet i EU-27 i 
overensstemmelse med kravene i artikel 
45, stk. 2, i forordning (EU) nr. 
XXXX/2012 [TEN-T retningslinjer], 
længden af højhastighedsjernbanenettet i 
EU-27, længden af nettet af indre 
vandveje fordelt på kategori i EU-27, 
længden af vejene i basisvejnettet, som 
har en passende dækning med 
infrastruktur, der kan levere alternative 
brændstoffer til køretøjer i EU-27 og 
nedbringelse af trafikdrabene på vejnettet
i EU-27

Or. en

Ændringsforslag 292
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) sikre en bæredygtig og effektiv transport 
på lang sigt, hvilket måles på længden af 
jernbanenettet til konventionelle tog i EU-
27 og længden af jernbanenettet til 
højhastighedstog i EU-27

ii) sikre en bæredygtig og effektiv transport 
på lang sigt, hvilket måles på længden af 
jernbanenettet til konventionelle tog i EU-
27 og længden af jernbanenettet til 
højhastighedstog og nettet af vandveje, der 
etableres eller forbedres på grundlag af 
denne forordning, i EU-27
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Or. en

Ændringsforslag 293
Michael Cramer, Jean-Jacob Bicep

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) sikre en bæredygtig og effektiv transport 
på lang sigt, hvilket måles på længden af 
jernbanenettet til konventionelle tog i EU-
27 og længden af jernbanenettet til 
højhastighedstog i EU-27

ii) sikre en bæredygtig og effektiv transport 
på kort og lang sigt, hvilket måles på
jernbanetransportens modale andel og
længden og tilstanden af jernbanenettet til 
konventionelle tog i EU-27. Længden af 
jernbanenettet til højhastighedstog kan 
tages i betragtning, hvor disse linjer udgør 
en del af et netværksomspændende 
koncept for forbedrede jernbanetjenester

Or. en

Ændringsforslag 294
Silvia-Adriana Ţicău

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) sikre en bæredygtig og effektiv transport 
på lang sigt, hvilket måles på længden af 
jernbanenettet til konventionelle tog i EU-
27 og længden af jernbanenettet til 
højhastighedstog i EU-27

ii) sikre en bæredygtig og effektiv transport 
på lang sigt, hvilket måles på længden af 
jernbanenettet til konventionelle tog i EU-
27, længden af jernbanenettet til 
højhastighedstog i EU-27 og af netværket 
af sø- og flodhavne i EU-27

Or. ro

Ændringsforslag 295
Philippe De Backer, Gesine Meissner
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Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra a – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) sikre en bæredygtig og effektiv transport 
på lang sigt, hvilket måles på længden af 
jernbanenettet til konventionelle tog i EU-
27 og længden af jernbanenettet til 
højhastighedstog i EU-27

ii) sikre en bæredygtig og effektiv transport 
på lang sigt, hvilket måles ved at anvende 
en videnskabelig metode, som klart vil 
påvise fordelene ved de finansierede 
projekter i økonomisk og miljømæssig 
henseende

Or. en

Begrundelse

Måling af bæredygtigheden og effektiviteten via jernbanenettets længde er ikke tilstrækkeligt. 
Der skal indføres en pålidelig metode til måling heraf på lang sigt.

Ændringsforslag 296
Britta Thomsen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) sikre en bæredygtig og effektiv 
transport på lang sigt, hvilket måles på 
længden af jernbanenettet til 
konventionelle tog i EU-27 og længden af 
jernbanenettet til højhastighedstog i EU-
27

ii) sikre bæredygtige og effektive 
transportsystemer på lang sigt. 
Realiseringen af dette mål skal måles på 
længden af jernbanenettet i EU-27 i 
overensstemmelse med kravene i artikel 
45, stk. 2, i forordning (EU) nr. 
XXXX/2012 [TEN-T retningslinjer], 
længden af højhastighedsjernbanenettet i 
EU-27, længden af nettet af indre 
vandveje fordelt på kategori i EU-27, 
længden af vejene i basisvejnettet, som 
har en passende dækning med 
infrastruktur, der kan levere alternative 
brændstoffer til køretøjer i EU-27 og 
nedbringelse af trafikdrabene på vejnettet
i EU-27

Or. en
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Begrundelse

Der er behov for en foranstaltning til overvågning af fremskridt på grund af behovet for at 
dekarbonisere vejtransporten

Ændringsforslag 297
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra a – nr. ii a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iia) afskaffe uligheder mellem 
transportinfrastrukturer og -systemer i 
medlemsstaterne. Opfyldelsen af dette mål 
vil blive målt på motor- og 
motortrafikvejsnetværk, længden af 
jernbanenettet til konventionelle tog og 
højhastighedstog og antallet af nye eller 
moderniserede søhavne og indlandshavne 
i de medlemsstater, der tiltrådte Unionen
den 1. maj 2010

Or. ro

Ændringsforslag 298
Dominique Vlasto, Michel Dantin, Christine De Veyrac

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) optimere integration og sammenkobling 
af transportformer og fremme 
transporttjenesters interoperabilitet. 
Opfyldelsen af dette mål vil blive målt på 
antallet af havne og lufthavne, som er 
forbundet med jernbanenettet.

iii) optimere integration og sammenkobling 
af transportformer og fremme 
transporttjenesters interoperabilitet. 
Opfyldelsen af dette mål vil blive målt på 
antallet af flod-, kanal- og søhavne og 
lufthavne, som er forbundet indbyrdes,
med jernbanenettet og med de indre 
vandveje, samt på antallet af multimodale 
logistiske platforme, der oprettes.
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Or. fr

Begrundelse

Forbindelserne med de indre vandveje bør fremmes på lige for med forbindelserne til 
jernbanenettet. Det er også vigtigt at fremme sammenkoblingen af flod-, kanal- og søhavne 
samt lufthavne.

Ændringsforslag 299
Philippe De Backer, Gesine Meissner

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) optimere integration og sammenkobling 
af transportformer og fremme 
transporttjenesters interoperabilitet. 
Opfyldelsen af dette mål vil blive målt på 
antallet af havne og lufthavne, som er 
forbundet med jernbanenettet.

iii) optimere integration og sammenkobling 
af transportformer og fremme 
transporttjenesters interoperabilitet. 
Opfyldelsen af dette mål vil blive målt via 
anvendelse af en videnskabelig metode, 
der klart vil påvise fordelene ved de 
finansierede projekter i økonomisk og 
miljømæssig henseende.

Or. en

Begrundelse

Måling af integration og sammenkobling af transportformer og interoperabilitet via en række 
havne og lufthavne er ikke tilstrækkeligt. Der skal indføres en pålidelig metode til måling 
heraf på lang sigt.

Ændringsforslag 300
Silvia-Adriana Ţicău

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) optimere integration og sammenkobling 
af transportformer og fremme 
transporttjenesters interoperabilitet. 
Opfyldelsen af dette mål vil blive målt på 

iii) optimere integration og sammenkobling 
af transportformer og fremme 
transporttjenesters interoperabilitet. 
Opfyldelsen af dette mål vil blive målt på 
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antallet af havne og lufthavne, som er 
forbundet med jernbanenettet.

antallet af industricentre, havne og 
lufthavne, som er forbundet med 
jernbanenettet.

Or. ro

Ændringsforslag 301
Ádám Kósa, Erik Bánki

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) optimere integration og sammenkobling 
af transportformer og fremme 
transporttjenesters interoperabilitet. 
Opfyldelsen af dette mål vil blive målt på 
antallet af havne og lufthavne, som er 
forbundet med jernbanenettet.

iii) optimere integration og sammenkobling 
af transportformer og fremme 
transporttjenesters interoperabilitet og 
tilgængelighed. Opfyldelsen af dette mål 
vil blive målt på antallet af havne og 
lufthavne, som er forbundet med 
jernbanenettet.

Or. en

Begrundelse

Tilgængelighed er et af de mål, der nævnes i TEN-T forslaget (artikel 4, stk. 1, litra d), og 
artikel 4, stk. 2, litra k), og det nævnes også i betragtning 31 til CEF-forslaget. Det bør derfor 
afspejles i de mål, der fremhæves i CEF-forordningen

Ændringsforslag 302
Sabine Wils

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) optimere integration og sammenkobling 
af transportformer og fremme 
transporttjenesters interoperabilitet. 
Opfyldelsen af dette mål vil blive målt på 
antallet af havne og lufthavne, som er 
forbundet med jernbanenettet.

iii) optimere integration og sammenkobling 
af transportformer og fremme 
transporttjenesters interoperabilitet. 
Opfyldelsen af dette mål vil blive målt på 
antallet af havne og lufthavne, som er 
forbundet med jernbanenettet via en 
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effektiv udbredelse af ERTMS, RIS og 
ITS samt antallet af byområder med 
integrerede logistiske 
forvaltningssystemer med "nul 
emissioner" af CO2.

Or. en

Begrundelse

Integration og interoperabilitet skal omfatte såvel net som den tilknyttede måling af ITS eller 
interoperable sikkerhedsfaciliteter, der finder anvendelse på og bæredygtigheden af 
overbelastede byområder, som det kræves i de 10 målsætninger i hvidbogen om transport.

Ændringsforslag 303
Ioannis A. Tsoukalas

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) optimere integration og sammenkobling 
af transportformer og fremme 
transporttjenesters interoperabilitet. 
Opfyldelsen af dette mål vil blive målt på 
antallet af havne og lufthavne, som er 
forbundet med jernbanenettet.

iii) optimere integration og sammenkobling 
af transportformer og fremme 
transporttjenesters multimodalitet og
interoperabilitet. Opfyldelsen af dette mål 
vil blive målt på antallet af havne, 
lufthavne og transportknudepunkter, som 
er forbundet med jernbanenettet.

Or. en

Ændringsforslag 304
Izaskun Bilbao Barandica

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) optimere integration og sammenkobling 
af transportformer og fremme 
transporttjenesters interoperabilitet. 
Opfyldelsen af dette mål vil blive målt på 

iii) optimere integration og sammenkobling 
af transportformer og fremme 
transporttjenesters interoperabilitet. 
Opfyldelsen af dette mål vil blive målt på 
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antallet af havne og lufthavne, som er 
forbundet med jernbanenettet.

antallet af havne og lufthavne,
multimodale logistiske platforme og 
motorveje til søs, som er forbundet med 
jernbanenettet, eller som kan forbindes 
med dette.

Or. es

Ændringsforslag 305
Michael Cramer

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra a – nr. iii a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iiia) sætte skub i en modal ændring i 
retning af mere bæredygtige 
transportformer som f.eks. jernbaner og 
bæredygtig vandtransport for at minimere 
alle de miljømæssige og sociale 
omkostninger, herunder ulykker, 
drivhusgasemissioner, luftforurenende 
stoffer, støj, vand- og jordforurening samt 
beskyttelse af biodiversitet, indbyggere og 
sundhed.

Or. en

Ændringsforslag 306
Riikka Manner, Vilja Savisaar-Toomast

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra a – nr. iii a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iiia) forberedelse til fremtidige 
transportstrømme.

Or. en
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Ændringsforslag 307
Vladko Todorov Panayotov, Sophie Auconie

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra a – nr. iii a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iiia) iv) fremme dekarbonisering af alle 
transportformer gennem overgang til 
innovative kulstoffattige og 
energieffektive transportteknologier samt 
indførelse af alternative 
fremdriftssystemer og tilvejebringelse af 
den passende infrastruktur, der er 
nødvendig til støtte for overgangen til en 
kulstoffattig økonomi og et kulstoffattigt 
transportsystem.

Or. en

Ændringsforslag 308
András Gyürk

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) fremme yderligere integration på det 
indre marked for energi samt el- og gasnets 
interoperabilitet på tværs af grænserne, 
bl.a. ved at sikre, at ingen medlemsstater 
isoleres fra det europæiske net, hvilket 
måles på antallet af projekter, som reelt
kobler medlemsstaternes net sammen og
fjerner interne flaskehalse

i) fremme yderligere integration på det 
indre marked for energi samt el- og gasnets 
interoperabilitet på tværs af grænserne, 
bl.a. ved at sikre, at ingen medlemsstater 
isoleres fra det europæiske net eller er 
afhængige af en enkelt kilde, hvilket 
måles på antallet af projekter, som reelt
bidrager til konkurrence mellem kilderne 
og priskonvergens ved at koble
medlemsstaternes net sammen og fjerne
interne flaskehalse

Or. en



AM\912704DA.doc 127/138 PE496.337v01-00

DA

Ændringsforslag 309
Marian-Jean Marinescu

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) fremme yderligere integration på det 
indre marked for energi samt el- og gasnets 
interoperabilitet på tværs af grænserne, 
bl.a. ved at sikre, at ingen medlemsstater 
isoleres fra det europæiske net, hvilket 
måles på antallet af projekter, som reelt 
kobler medlemsstaternes net sammen og 
fjerner interne flaskehalse

i) fremme yderligere integration på det 
indre marked for energi samt el- og gasnets 
interoperabilitet på tværs af grænserne, 
bl.a. ved at sikre, at ingen medlemsstater 
isoleres fra det europæiske net, hvilket 
måles på antallet af afsluttede projekter, 
som reelt kobler de enkelte medlemsstaters
net sammen med nabomedlemsstaternes 
net, andelen af det nationale forbrug, der 
kan dækkes via sammenkoblinger med det 
europæiske net, og fjerner interne 
flaskehalse

Or. en

Ændringsforslag 310
Claude Turmes
for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) fremme yderligere integration på det 
indre marked for energi samt el- og gasnets
interoperabilitet på tværs af grænserne, 
bl.a. ved at sikre, at ingen medlemsstater 
isoleres fra det europæiske net, hvilket 
måles på antallet af projekter, som reelt 
kobler medlemsstaternes net sammen og 
fjerner interne flaskehalse

i) fremme yderligere integration på det 
indre marked for energi samt elnets
interoperabilitet, bl.a. ved at sikre
udvikling af intelligente net, en yderligere 
anvendelse af vedvarende energikilder, og
at ingen medlemsstater isoleres fra det 
europæiske net

Or. en
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Ændringsforslag 311
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) fremme yderligere integration på det 
indre marked for energi samt el- og gasnets 
interoperabilitet på tværs af grænserne, 
bl.a. ved at sikre, at ingen medlemsstater 
isoleres fra det europæiske net, hvilket 
måles på antallet af projekter, som reelt 
kobler medlemsstaternes net sammen og 
fjerner interne flaskehalse

i) fremme yderligere integration på det 
indre marked for energi samt el-, olie- og 
gasnets interoperabilitet på tværs af 
grænserne, bl.a. ved at sikre, at ingen 
medlemsstater isoleres fra det europæiske 
net, hvilket måles på antallet af projekter, 
som reelt kobler medlemsstaternes net 
sammen og fjerner interne flaskehalse

Or. pl

Ændringsforslag 312
Sabine Wils

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) fremme yderligere integration på det 
indre marked for energi samt el- og gasnets
interoperabilitet på tværs af grænserne, 
bl.a. ved at sikre, at ingen medlemsstater 
isoleres fra det europæiske net, hvilket 
måles på antallet af projekter, som reelt
kobler medlemsstaternes net sammen og 
fjerner interne flaskehalse

i) fremme både integration på det indre 
marked for energi samt el- og naturgasnets
interoperabilitet på tværs af grænserne og 
udbredelsen af indenlandske intelligente 
energinet, bl.a. ved at sikre, at ingen 
medlemsstater isoleres fra det europæiske 
net, hvilket måles på antallet af projekter, 
som reelt forbedrer medlemsstaternes net 
og fjerner interne flaskehalse

Or. en

Begrundelse

Integration og sammenkobling mellem medlemsstaterne samtidig med, at det sikres, at ingen 
medlemsstater isoleres, er den eneste effektive og pålidelige løsning til fjernelse af 
flaskehalse: udvikling af lokale intelligente energinet vil kunne bidrage til den globale 
netværksmodstandsdygtighed i EU.
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Ændringsforslag 313
Marita Ulvskog

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) fremme yderligere integration på det 
indre marked for energi samt el- og gasnets 
interoperabilitet på tværs af grænserne, 
bl.a. ved at sikre, at ingen medlemsstater 
isoleres fra det europæiske net, hvilket 
måles på antallet af projekter, som reelt 
kobler medlemsstaternes net sammen og 
fjerner interne flaskehalse

i) fremme skærpet konkurrence og
yderligere integration på det indre marked 
for energi samt el- og gasnets 
interoperabilitet på tværs af grænserne, 
bl.a. ved at sikre, at ingen medlemsstater 
isoleres fra det europæiske net, hvilket 
måles på antallet af projekter, som reelt 
kobler medlemsstaternes net sammen og 
fjerner interne flaskehalse

Or. sv

Ændringsforslag 314
Marian-Jean Marinescu

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra b – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) forbedre Unionens forsyningssikkerhed, 
hvilket måles på udviklingen af systemets 
driftsrelaterede modstandsdygtighed og 
sikkerhed samt antal projekter, der åbner 
mulighed for at diversificere 
forsyningskilder, leverandører og 
forsyningsruter

ii) forbedre Unionens forsyningssikkerhed, 
hvilket måles på udviklingen af systemets 
driftsrelaterede modstandsdygtighed og 
sikkerhed samt antal afsluttede projekter, 
der åbner mulighed for at diversificere 
forsyningskilder, leverandører og 
forsyningsruter og forlænger perioden for
indenlandske forsyninger fra interne 
nødreserver

Or. ro

Ændringsforslag 315
Sabine Wils
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Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra b – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) forbedre Unionens forsyningssikkerhed, 
hvilket måles på udviklingen af systemets 
driftsrelaterede modstandsdygtighed og 
sikkerhed samt antal projekter, der åbner 
mulighed for at diversificere 
forsyningskilder, leverandører og 
forsyningsruter

ii) forbedre Unionens forsyningssikkerhed, 
hvilket måles på udviklingen af systemets 
driftsrelaterede modstandsdygtighed og 
sikkerhed samt antal projekter, der åbner 
mulighed for at diversificere og sikre en 
bedre indenlandsk udnyttelse af
forsyningskilder, leverandører og 
forsyningsruter

Or. en

Begrundelse

Udvikling af indenlandske intelligente net kan bidrage til at sikre en pålidelig 
forsyningssikkerhed.

Ændringsforslag 316
Claude Turmes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra b – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) forbedre Unionens forsyningssikkerhed, 
hvilket måles på udviklingen af systemets 
driftsrelaterede modstandsdygtighed og 
sikkerhed samt antal projekter, der åbner 
mulighed for at diversificere 
forsyningskilder, leverandører og 
forsyningsruter

ii) forbedre Unionens
energiuafhængighed, hvilket måles på 
udviklingen af udbredelsen af intelligente 
net, den optimale udnyttelse af 
energiinfrastrukturaktiver, der fører til en 
øget energieffektivitet og integration af 
distribuerede vedvarende energikilder

Or. en

Ændringsforslag 317
Ioannis A. Tsoukalas
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Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra b – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) forbedre Unionens forsyningssikkerhed, 
hvilket måles på udviklingen af systemets 
driftsrelaterede modstandsdygtighed og 
sikkerhed samt antal projekter, der åbner 
mulighed for at diversificere 
forsyningskilder, leverandører og 
forsyningsruter

ii) forbedre Unionens forsyningssikkerhed, 
hvilket måles på udviklingen af systemets 
driftsrelaterede modstandsdygtighed og 
sikkerhed samt antal projekter, der åbner 
mulighed for at diversificere 
forsyningskilder, tovejsforbindelser,
leverandører og forsyningsruter

Or. en

Ændringsforslag 318
Graham Watson, Kathleen Van Brempt, Theodoros Skylakakis, Vittorio Prodi, Maria 
Da Graça Carvalho, Ana Gomes, Marita Ulvskog, Chris Davies

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra b – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) forbedre Unionens forsyningssikkerhed, 
hvilket måles på udviklingen af systemets 
driftsrelaterede modstandsdygtighed og 
sikkerhed samt antal projekter, der åbner 
mulighed for at diversificere 
forsyningskilder, leverandører og 
forsyningsruter

ii) forbedre Unionens forsyningssikkerhed
inden for såvel elsektoren som 
gassektoren, hvilket måles på udviklingen 
af systemets driftsrelaterede 
modstandsdygtighed, effektivitet og 
sikkerhed samt antal projekter, der
muliggør adgang til indenlandske 
vedvarende energikilder og åbner 
mulighed for at diversificere 
forsyningskilder, leverandører og 
forsyningsruter

Or. en

Ændringsforslag 319
Sabine Wils

Forslag til forordning
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Artikel 4 – stk. 1 – litra b – nr. iii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) bidrage til en bæredygtig udvikling og 
miljøbeskyttelse, bl.a. ved at fremme 
integrationen af energi fra vedvarende 
kilder i transmissionsnettet og udviklingen 
af CO2-net, hvilket måles på 
transmissionen af vedvarende energi fra 
produktionsstedet til større forbrugscentre 
og lageranlæg og på den samlede mængde 
af sparede CO2-emissioner takket være 
projekter, der har modtaget støtte fra CEF.

iii) bidrage til en bæredygtig udvikling og 
miljøbeskyttelse samt beskyttelse af 
folkesundhed, bl.a. ved at fremme 
integrationen af energi fra vedvarende 
kilder i transmissionsnettet, hvilket måles 
på transmissionen af vedvarende energi fra 
produktionsstedet til større forbrugscentre 
og lageranlæg og på den samlede mængde 
af sparede CO2-emissioner takket være 
projekter, der har modtaget støtte fra CEF.

Or. en

Begrundelse

Målet vedrører den integrerede udvikling af energi fra vedvarende energikilder, mens 
udviklingen af CO2-net ikke hænger sammen med vedvarende energikilder.

Ændringsforslag 320
Claude Turmes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra b – nr. iii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) bidrage til en bæredygtig udvikling og 
miljøbeskyttelse, bl.a. ved at fremme 
integrationen af energi fra vedvarende 
kilder i transmissionsnettet og udviklingen 
af CO2-net, hvilket måles på
transmissionen af vedvarende energi fra 
produktionsstedet til større forbrugscentre
og lageranlæg og på den samlede mængde 
af sparede CO2-emissioner takket være
projekter, der har modtaget støtte fra CEF.

iii) bidrage til en bæredygtig udvikling og 
miljøbeskyttelse og EU's klimamål ved at
nedbringe EU's energibehov og udvikle 
og integrere energi fra vedvarende kilder i
transmissions- og distributionsnettet, 
hvilket måles på procentdelen af 
vedvarende energi i forhold til det samlede 
energiforbrug i EU, på antallet af 
intelligente elnet og på den samlede
energi, der bruges i forbindelse med 
gennemførelsen af projekter, der har 
modtaget støtte fra CEF.

Or. en
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Ændringsforslag 321
Riikka Manner, Vilja Savisaar-Toomast

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra b – nr. iii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) bidrage til en bæredygtig udvikling og 
miljøbeskyttelse, bl.a. ved at fremme 
integrationen af energi fra vedvarende 
kilder i transmissionsnettet og udviklingen 
af CO2-net, hvilket måles på 
transmissionen af vedvarende energi fra 
produktionsstedet til større forbrugscentre 
og lageranlæg og på den samlede mængde 
af sparede CO2-emissioner takket være 
projekter, der har modtaget støtte fra CEF.

iii) bidrage til en bæredygtig udvikling og 
miljøbeskyttelse, bl.a. ved at fremme 
integrationen af energi fra vedvarende 
kilder i transmissionsnettet og udviklingen 
af CO2-net og investering i bæredygtig 
transport, hvilket måles på transmissionen 
af vedvarende energi fra produktionsstedet 
til større forbrugscentre og lageranlæg og 
på den samlede mængde af sparede CO2-
emissioner takket være projekter, der har 
modtaget støtte fra CEF.

Or. en

Ændringsforslag 322
Graham Watson, Kathleen Van Brempt, Theodoros Skylakakis, Vittorio Prodi, Ana 
Gomes, Marita Ulvskog, Chris Davies

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra b – nr. iii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) bidrage til en bæredygtig udvikling og 
miljøbeskyttelse, bl.a. ved at fremme 
integrationen af energi fra vedvarende 
kilder i transmissionsnettet og udviklingen 
af CO2-net, hvilket måles på 
transmissionen af vedvarende energi fra 
produktionsstedet til større forbrugscentre 
og lageranlæg og på den samlede mængde 
af sparede CO2-emissioner takket være 
projekter, der har modtaget støtte fra CEF.

iii) bidrage til en bæredygtig udvikling og 
miljøbeskyttelse, bl.a. ved at fremme 
integrationen af energi fra vedvarende 
kilder i transmissionsnettet og udviklingen 
af CO2-net, hvilket måles på 
transmissionen af vedvarende energi fra 
produktionsstedet til større forbrugscentre 
og lageranlæg, på andelen af muliggjorte 
efterspørgselsreaktioner, og på den 
samlede mængde af sparede CO2-
emissioner takket være projekter, der har 
modtaget støtte fra CEF.
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Or. en

Begrundelse

Projekter skal også vurderes på grundlag af det omfang, i hvilket efterspørgslen kan forvaltes 
i op- eller nedadgående retning.

Ændringsforslag 323
Mario Pirillo

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra b – nr. iii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) bidrage til en bæredygtig udvikling og 
miljøbeskyttelse, bl.a. ved at fremme 
integrationen af energi fra vedvarende 
kilder i transmissionsnettet og udviklingen 
af CO2-net, hvilket måles på 
transmissionen af vedvarende energi fra 
produktionsstedet til større forbrugscentre 
og lageranlæg og på den samlede mængde 
af sparede CO2-emissioner takket være 
projekter, der har modtaget støtte fra CEF.

iii) bidrage til en bæredygtig udvikling og 
miljøbeskyttelse, bl.a. ved at fremme 
integrationen af energi fra vedvarende 
kilder i transmissionsnettet og udviklingen 
af intelligente energinet, hvilket måles på 
transmissionen af vedvarende energi fra 
produktionsstedet til større forbrugscentre 
og lageranlæg, på den samlede mængde af 
sparede CO2-emissioner takket være 
projekter, der har modtaget støtte fra CEF, 
og på det samlede antal MW fra 
vedvarende energikilder, der er integreret 
i det europæiske energisystem.

Or. it

Ændringsforslag 324
Marita Ulvskog

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra b – nr. iii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) bidrage til en bæredygtig udvikling og 
miljøbeskyttelse, bl.a. ved at fremme 
integrationen af energi fra vedvarende 
kilder i transmissionsnettet og udviklingen 
af CO2-net, hvilket måles på 
transmissionen af vedvarende energi fra 

iii) bidrage til en bæredygtig udvikling og 
miljøbeskyttelse, bl.a. ved at reducere 
drivhusgasemissioner og fremme 
integrationen af energi fra vedvarende 
kilder i transmissionsnettet og udviklingen 
af CO2-net, hvilket måles på 
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produktionsstedet til større forbrugscentre 
og lageranlæg og på den samlede mængde 
af sparede CO2-emissioner takket være 
projekter, der har modtaget støtte fra CEF.

transmissionen af vedvarende energi fra 
produktionsstedet til større forbrugscentre 
og lageranlæg og på den samlede mængde 
af sparede CO2-emissioner takket være 
projekter, der har modtaget støtte fra CEF.

Or. sv

Ændringsforslag 325
Evžen Tošenovský

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) fremskynde ibrugtagningen af hurtige og 
ultrahurtige bredbåndsnet og tilstræbe, at 
de vinder indpas bl.a. i små og mellemstore 
virksomheder (SMV), hvilket måles på 
dækningsgraden af bredbånd og ultrahurtig 
bredbånd samt antallet af husstande, der 
abonnerer på bredbåndsforbindelser på
over 100 Mbps

i) fremskynde ibrugtagningen af hurtige og 
ultrahurtige bredbåndsnet og tilstræbe, at 
de vinder indpas bl.a. i små og mellemstore 
virksomheder (SMV), hvilket måles på 
dækningsgraden af bredbånd og ultrahurtig 
bredbånd samt antallet af husstande, der 
abonnerer på bredbåndsforbindelser på 100 
Mbps og derover

Or. en

Ændringsforslag 326
Gunnar Hökmark

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) fremskynde ibrugtagningen af hurtige og 
ultrahurtige bredbåndsnet og tilstræbe, at 
de vinder indpas bl.a. i små og mellemstore 
virksomheder (SMV), hvilket måles på 
dækningsgraden af bredbånd og 
ultrahurtig bredbånd samt antallet af 
husstande, der abonnerer på 
bredbåndsforbindelser på over 100 Mbps

i) fremskynde ibrugtagningen af hurtige og 
ultrahurtige bredbåndsnet og tilstræbe, at 
de vinder indpas bl.a. i små og mellemstore 
virksomheder (SMV) ved at sikre, at alle 
europæere i 2020 har adgang til 100 
Mbps, og at 50 % af husstandene i EU 
har adgang til 1 Gbits eller derover
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Or. en

Ændringsforslag 327
Amelia Andersdotter

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) fremskynde ibrugtagningen af hurtige og 
ultrahurtige bredbåndsnet og tilstræbe, at 
de vinder indpas bl.a. i små og mellemstore 
virksomheder (SMV), hvilket måles på 
dækningsgraden af bredbånd og 
ultrahurtig bredbånd samt antallet af 
husstande, der abonnerer på 
bredbåndsforbindelser på over 100 Mbps

i) fremskynde ibrugtagningen af hurtige og 
ultrahurtige bredbåndsnet og tilstræbe, at 
de vinder indpas bl.a. i små og mellemstore 
virksomheder (SMV) ved at sikre, at alle 
europæere i 2020 har adgang til 100 
Mbps, og at 50 % af husstandene i EU 
har adgang til 1 Gbits eller derover

Or. en

Ændringsforslag 328
Adina-Ioana Vălean

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) fremskynde ibrugtagningen af hurtige og 
ultrahurtige bredbåndsnet og tilstræbe, at 
de vinder indpas bl.a. i små og mellemstore 
virksomheder (SMV), hvilket måles på 
dækningsgraden af bredbånd og ultrahurtig 
bredbånd samt antallet af husstande, der 
abonnerer på bredbåndsforbindelser på 
over 100 Mbps

i) stimulere og generere efterspørgslen 
efter bredbåndstjenester ved at fremme 
sammenkoblingen af og 
interoperabiliteten mellem de nationale 
offentlige onlinetjenester samt adgangen 
til disse net, målt på andelen af borgere og 
virksomheder, der benytter offentlige 
onlinetjenester, og tilgængeligheden af 
sådanne tjenester på tværs af 
landegrænser
ia) fremskynde ibrugtagningen af hurtige 
og ultrahurtige bredbåndsnet og tilstræbe, 
at de vinder indpas via finansielle 
instrumenter for at imødekomme 
eksisterende og voksende efterspørgsel
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bl.a. i små og mellemstore virksomheder
(SMV), hvilket måles på dækningsgraden 
af bredbånd og ultrahurtig bredbånd samt 
antallet af husstande, der abonnerer på 
bredbåndsforbindelser på over 100 Mbps

Or. en

Ændringsforslag 329
James Elles

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) fremskynde ibrugtagningen af hurtige og 
ultrahurtige bredbåndsnet og tilstræbe, at 
de vinder indpas bl.a. i små og mellemstore 
virksomheder (SMV), hvilket måles på 
dækningsgraden af bredbånd og 
ultrahurtig bredbånd samt antallet af 
husstande, der abonnerer på 
bredbåndsforbindelser på over 100 Mbps

i) fremskynde ibrugtagningen af hurtige og 
ultrahurtige bredbåndsnet for at skabe job
og vækst og tilstræbe, at de vinder indpas, 
navnlig ved at tilslutte små og mellemstore 
virksomheder (SMV) for at gøre dem mere 
konkurrencedygtige; i denne forbindelse 
skal den dækningsgrad af bredbånd og 
ultrahurtig bredbånd, der skal nås, være
over 100 mbps med henblik på at sikre en 
fuldstændig realisering af målene i den 
digitale dagsorden for Europa snarest 
muligt 

Or. en

Ændringsforslag 330
Mario Pirillo

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) fremskynde ibrugtagningen af hurtige og 
ultrahurtige bredbåndsnet og tilstræbe, at 
de vinder indpas bl.a. i små og mellemstore 
virksomheder (SMV), hvilket måles på 
dækningsgraden af bredbånd og ultrahurtig 

i) fremskynde ibrugtagningen af hurtige og 
ultrahurtige bredbåndsnet og tilstræbe, at 
de vinder indpas bl.a. i små og mellemstore 
virksomheder (SMV) (også for at fjerne 
den såkaldte "digital divide" mellem de 
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bredbånd samt antallet af husstande, der 
abonnerer på bredbåndsforbindelser på 
over 100 Mbps

forskellige dele af EU), hvilket måles på 
dækningsgraden af bredbånd og ultrahurtig 
bredbånd samt antallet af husstande, der 
abonnerer på bredbåndsforbindelser på 
over 100 Mbps

Or. it

Ændringsforslag 331
Catherine Trautmann, Mario Pirillo

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra c – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) fremme sammenkobling og 
interoperabilitet mellem de nationale 
offentlige onlinetjenester samt adgang til 
disse net, hvilket måles på andelen af 
borgere og virksomheder, der benytter 
offentlige onlinetjenester og disse 
tjenesters disponibilitet på tværs af 
landegrænser.

ii) fremme sammenkobling og 
interoperabilitet mellem de nationale 
offentlige onlinetjenester samt adgang til 
disse net, hvilket måles på andelen af 
borgere og virksomheder, der benytter 
offentlige onlinetjenester og disse 
tjenesters disponibilitet på tværs af 
landegrænser. Dette skulle igen bidrage til 
at fremme efterspørgslen efter sådanne 
tjenester og nedbringe 
driftsomkostningerne samtidig med, at 
beskæftigelsen inden for disse offentlige 
tjenester opretholdes.

Or. en


