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Ändringsförslag 104
Michael Cramer

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Fonden för ett sammanlänkat Europa 
bör maximera potentialen för tillväxt
genom synergier mellan transport-, energi-
och telekommunikationspolitik och 
genomförandet av denna politik, och 
därmed effektivisera unionens insatser.

(1) Fonden för ett sammanlänkat Europa 
bör maximera potentialen för hållbar 
utveckling genom synergier mellan 
transport-, energi- och 
telekommunikationspolitik och 
genomförandet av denna politik, och 
därmed effektivisera unionens insatser.

Or. en

Ändringsförslag 105
Marita Ulvskog

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Fonden för ett sammanlänkat Europa 
bör maximera potentialen för tillväxt 
genom synergier mellan transport-, energi-
och telekommunikationspolitik och 
genomförandet av denna politik, och 
därmed effektivisera unionens insatser.

(1) Fonden för ett sammanlänkat Europa 
bör maximera potentialen för hållbar 
tillväxt genom synergier mellan transport-, 
energi- och telekommunikationspolitik och 
genomförandet av denna politik, och 
därmed effektivisera unionens insatser.

Or. sv

Ändringsförslag 106
Jean-Jacob Bicep

Förslag till förordning
Skäl 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Fonden för ett sammanlänkat Europa 
bör maximera potentialen för tillväxt 
genom synergier mellan transport-, energi-
och telekommunikationspolitik och 
genomförandet av denna politik, och 
därmed effektivisera unionens insatser.

(1) Synergier mellan transport-, energi- och 
telekommunikationspolitik och 
genomförandet av denna politik är en 
nödvändighet för uppnåendet av ökad 
social och territoriell sammanhållning 
inom unionen. Genom Fonden för ett 
sammanlänkat Europa kommer unionens 
insatser att syfta till att garantera att dessa 
synergier uppstår, med full respekt för 
höga sociala och miljömässiga normer.

Or. fr

Ändringsförslag 107
Sabine Wils

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Fonden för ett sammanlänkat Europa 
bör maximera potentialen för tillväxt 
genom synergier mellan transport-, energi-
och telekommunikationspolitik och 
genomförandet av denna politik, och 
därmed effektivisera unionens insatser.

(1) Fonden för ett sammanlänkat Europa 
bör maximera potentialen för hållbar och 
miljövänlig tillväxt genom synergier 
mellan transport-, energi- och 
telekommunikationspolitik och 
genomförandet av denna politik, och 
därmed effektivisera unionens insatser.

Or. en

Motivering

Den utmaning som EU står inför vad gäller tillväxten bör hanteras med hjälp av den potential 
för en hållbar miljö som finns och genom att arbeta för en koldioxidsnål ekonomi före 2050. 
Synergier är därför välkomna om de kopplas samman med dessa mål.

Ändringsförslag 108
Ioannis A. Tsoukalas
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Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Fonden för ett sammanlänkat Europa 
bör maximera potentialen för tillväxt 
genom synergier mellan transport-, energi-
och telekommunikationspolitik och 
genomförandet av denna politik, och 
därmed effektivisera unionens insatser.

(1) Fonden för ett sammanlänkat Europa 
bör maximera potentialen för tillväxt och 
sysselsättning genom synergier mellan 
transport-, energi- och 
telekommunikationspolitik och 
genomförandet av denna politik, och 
därmed effektivisera unionens insatser.

Or. en

Ändringsförslag 109
Pilar del Castillo Vera

Förslag till förordning
Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) Det finns ett akut behov av finansiell 
förenkling för att utnyttja fördelarna med 
de potentiella synergierna vid utbyggnad, 
utveckling och underhåll av alla nät på 
energi- och telekommunikationsområdet.

Or. en

Ändringsförslag 110
Michael Cramer, Eva Lichtenberger

Förslag till förordning
Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) Utvecklingen av 
transportinfrastrukturpolitik bör beakta 
miljöpåverkan, finanskrisen och den 
därav följande bristen på offentlig 
finansiering, de demografiska 
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förändringarna och behoven av 
tillgänglighet för samtliga medborgare 
och regioner. Politiken bör vara 
fokuserad på smarta investeringar som på 
kort sikt skapar ekonomiska, sociala och 
miljömässiga fördelar amt sysselsättning, 
samtidigt som förseningar orsakade av 
megaprojekt som inte kan genomföras 
före 2030 – den tidsfrist som gäller för 
stomnätet – undviks.

Or. en

Ändringsförslag 111
Sabine Wils

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) För en fullt fungerande inre marknad 
behövs modern, högeffektiv infrastruktur 
som förbinder Europa framför allt på 
områdena transport, energi och 
telekommunikationer. Dessa 
tillväxtbefrämjande länkar skulle förbättra 
tillgången till den inre marknaden och 
därmed bidra till en mer konkurrenskraftig 
marknadsekonomi, i linje med Europa 
2020-strategins syften och mål14.

(2) För en fullt fungerande inre marknad 
behövs modern, högeffektiv infrastruktur 
som förbinder Europa framför allt på 
områdena transport, energi och 
telekommunikationer. Dessa 
tillväxtbefrämjande länkar skulle förbättra 
tillgången till den inre marknaden och 
därmed bidra till en mer hållbar ekonomi, 
i linje med Europa 2020-strategins syften 
och mål14.

Or. en

Motivering

Hållbarhet är en bredare målsättning än fullbordandet av en konkurrenskraftig inre marknad. 

Ändringsförslag 112
Nuno Teixeira

Förslag till förordning
Skäl 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) För en fullt fungerande inre marknad 
behövs modern, högeffektiv infrastruktur 
som förbinder Europa framför allt på 
områdena transport, energi och 
telekommunikationer. Dessa 
tillväxtbefrämjande länkar skulle förbättra 
tillgången till den inre marknaden och 
därmed bidra till en mer konkurrenskraftig 
marknadsekonomi, i linje med Europa 
2020-strategins syften och mål14.

(2) För en fullt fungerande inre marknad 
behövs modern, högeffektiv infrastruktur 
som förbinder Europa och dess regioner
framför allt på områdena transport, energi 
och telekommunikationer. Dessa 
tillväxtbefrämjande länkar skulle förbättra 
tillgången till den inre marknaden och 
därmed bidra till en mer konkurrenskraftig 
marknadsekonomi, i linje med Europa 
2020-strategins syften och mål14.

Or. pt

Motivering

Även om detta är ett paneuropeiskt instrument är det viktigt att främja alla EU-regioners 
integrering och utveckling, i linje med målen för Europa 2020-strategin.

Ändringsförslag 113
Jean-Jacob Bicep

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) För en fullt fungerande inre marknad 
behövs modern, högeffektiv infrastruktur 
som förbinder Europa framför allt på 
områdena transport, energi och 
telekommunikationer. Dessa 
tillväxtbefrämjande länkar skulle 
förbättra tillgången till den inre 
marknaden och därmed bidra till en mer 
konkurrenskraftig marknadsekonomi, i 
linje med Europa 2020-strategins syften 
och mål14.

(2) Syftet med inrättandet av Fonden för 
ett sammanlänkat Europa är att göra 
investeringarna i de transeuropeiska 
näten mer dynamiska och att öka den 
sociala sammanhållningen i Europa 
genom hållbar rörlighet för personer och 
god sammankoppling av alla regioner. I 
detta syfte och för att effektivisera EU-
insatserna mer och garantera ett adekvat 
utnyttjande av de tillgängliga medlen bör 
Fonden för ett sammanlänkat Europa 
göra det möjligt att på bästa sätt dra nytta 
av synergierna mellan sektorerna för 
transport, energi och telekommunikationer
för att minska deras miljöpåverkan och 
optimera deras effektivitet14.
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Or. fr

Ändringsförslag 114
Michael Cramer

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) För en fullt fungerande inre marknad 
behövs modern, högeffektiv infrastruktur 
som förbinder Europa framför allt på 
områdena transport, energi och 
telekommunikationer. Dessa 
tillväxtbefrämjande länkar skulle förbättra 
tillgången till den inre marknaden och 
därmed bidra till en mer konkurrenskraftig 
marknadsekonomi, i linje med Europa 
2020-strategins syften och mål14.

(2) För en fullt fungerande inre marknad 
behövs modern, högeffektiv infrastruktur 
som förbinder Europa framför allt på 
områdena transport, energi och 
telekommunikationer. Dessa stärkta länkar 
skulle förbättra tillgången till den inre 
marknaden och därmed bidra till en mer 
konkurrenskraftig marknadsekonomi, i 
linje med Europa 2020-strategins syften 
och mål14.

Or. en

Ändringsförslag 115
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) För en fullt fungerande inre marknad 
behövs modern, högeffektiv infrastruktur 
som förbinder Europa framför allt på 
områdena transport, energi och 
telekommunikationer. Dessa 
tillväxtbefrämjande länkar skulle förbättra 
tillgången till den inre marknaden och 
därmed bidra till en mer konkurrenskraftig 
marknadsekonomi, i linje med Europa 
2020-strategins syften och mål14.

(2) För en fullt fungerande inre marknad 
behövs modern, högeffektiv infrastruktur 
som förbinder Europa framför allt på 
områdena transport, energi och 
telekommunikationer. Dessa 
tillväxtbefrämjande länkar skulle förbättra 
tillgången till den inre marknaden, 
underlätta gränsöverskridande samverkan
och därmed bidra till en mer 
konkurrenskraftig marknadsekonomi, i 
linje med Europa 2020-strategins syften 
och mål14.
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Or. en

Ändringsförslag 116
Franck Proust

Förslag till förordning
Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) Fonden för ett sammanlänkat 
Europa är avsedd för de prioriterade 
industrisektorerna för Europa. Den är ett 
ovärderligt verktyg för skapandet av en 
europeisk näringslivspolitik, som är en 
källa till hållbar tillväxt.

Or. fr

Ändringsförslag 117
Sabine Wils

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Syftet med Fonden för ett 
sammanlänkat Europa är att påskynda 
investeringarna på området för 
transeuropeiska nät och stimulera till 
ökade medel från både den offentliga och 
den privata sektorn.

utgår

Or. en

Motivering

Överflödig kommentar eftersom tidigare skäl bättre beskriver fondens syften.

Ändringsförslag 118
Jean-Jacob Bicep
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Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Syftet med Fonden för ett 
sammanlänkat Europa är att påskynda 
investeringarna på området för 
transeuropeiska nät och stimulera till 
ökade medel från både den offentliga och 
den privata sektorn.

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 119
Pilar del Castillo Vera

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Syftet med Fonden för ett 
sammanlänkat Europa är att påskynda 
investeringarna på området för 
transeuropeiska nät och stimulera till ökade 
medel från både den offentliga och den 
privata sektorn.

(3) Syftet med Fonden för ett 
sammanlänkat Europa är att öka den 
rättsliga säkerheten och påskynda 
investeringarna på området för 
transeuropeiska nät och stimulera till ökade 
medel från både den offentliga och den 
privata sektorn.

Or. en

Ändringsförslag 120
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Syftet med Fonden för ett 
sammanlänkat Europa är att påskynda 
investeringarna på området för 
transeuropeiska nät och stimulera till ökade 

(3) Syftet med Fonden för ett 
sammanlänkat Europa är att påskynda 
investeringarna på området för 
transeuropeiska nät, att mångdubbla deras 
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medel från både den offentliga och den 
privata sektorn.

synergier och stimulera till ökade medel 
från både den offentliga och den privata 
sektorn.

Or. en

Ändringsförslag 121
Marita Ulvskog

Förslag till förordning
Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) Fonden för ett sammanlänkat 
Europa måste inom energi- och 
transportsektorerna inte bara bidra till att 
uppnå de nuvarande målen om 20% 
minskade växthusgasutsläpp, 20% 
förbättrad energieffektivisering och 20% 
förnyelsebar energi utan ska också lägga 
grunden för ett klimat- och energipolitiskt 
ramverk för perioden efter 2020, där en 
fortsatt utveckling av förnybar energi och 
minskade klimatutsläpp står i centrum.

Or. sv

Ändringsförslag 122
Nuno Teixeira

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Kommissionen har åtagit sig att 
integrera klimatförändringar i unionens 
utgiftsprogram och att avsätta minst 20 % 
av unionens budget till klimatrelaterade 
mål. Det är viktigt att se till att åtgärder för 
begränsning av och anpassning till 
klimatförändringarna samt förebyggande 
åtgärder och hantering av risker främjas 

(5) Kommissionen har åtagit sig att 
integrera klimatförändringar i unionens 
utgiftsprogram och att avsätta minst 20 % 
av unionens budget till klimatrelaterade 
mål. Det är viktigt att se till att åtgärder för 
begränsning av och anpassning till 
klimatförändringarna samt förebyggande 
åtgärder och hantering av risker främjas 
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vid utarbetande, utformning och 
genomförande av projekt av gemensamt 
intresse. Infrastrukturinvesteringar som 
omfattas av denna förordning bör bidra till 
att främja övergången till en ekonomi och 
ett samhälle med låga koldioxidutsläpp och 
klimat- och katastroftålighet.

vid utarbetande, utformning och 
genomförande av projekt av gemensamt 
intresse. Infrastrukturinvesteringar som 
omfattas av denna förordning bör bidra till 
att främja övergången till en ekonomi och 
ett samhälle med låga koldioxidutsläpp och 
klimat- och katastroftålighet, utan att öka 
isoleringen i vissa europeiska regioner, 
till exempel de yttersta randområdena och 
öregionerna.

Or. pt

Motivering

Åtgärder och insatser för ett samhälle och en ekonomi med låga koldioxidutsläpp får inte öka 
isoleringen av regioner som i sig redan ligger långt från den inre marknaden.

Ändringsförslag 123
Jean-Jacob Bicep

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Kommissionen har åtagit sig att 
integrera klimatförändringar i unionens 
utgiftsprogram och att avsätta minst 20 % 
av unionens budget till klimatrelaterade 
mål. Det är viktigt att se till att åtgärder 
för begränsning av och anpassning till 
klimatförändringarna samt förebyggande 
åtgärder och hantering av risker främjas 
vid utarbetande, utformning och 
genomförande av projekt av gemensamt 
intresse. Infrastrukturinvesteringar som 
omfattas av denna förordning bör bidra till 
att främja övergången till en ekonomi och 
ett samhälle med låga koldioxidutsläpp 
och klimat- och katastroftålighet.

(5) Beaktandet av EU-politikens globala 
miljöpåverkan är en prioriterad fråga och 
unionen har åtagit sig att avsätta minst 
20 % av unionens budget till 
klimatrelaterade mål. Det är viktigt att se 
till att det sker en fullständig bedömning 
av miljöpåverkan och att förebyggande 
åtgärder och hantering av risker främjas 
vid utarbetande, utformning och 
genomförande av projekt av gemensamt 
intresse. Infrastrukturinvesteringar som 
omfattas av denna förordning bör bidra till 
att främja övergången till en ekonomi och 
ett samhälle som respekterar hela miljön 
och är socialt hållbara.

Or. fr
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Ändringsförslag 124
Marita Ulvskog

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Kommissionen har åtagit sig att 
integrera klimatförändringar i unionens 
utgiftsprogram och att avsätta minst 20 % 
av unionens budget till klimatrelaterade 
mål. Det är viktigt att se till att åtgärder för 
begränsning av och anpassning till 
klimatförändringarna samt förebyggande 
åtgärder och hantering av risker främjas 
vid utarbetande, utformning och 
genomförande av projekt av gemensamt 
intresse. Infrastrukturinvesteringar som 
omfattas av denna förordning bör bidra till 
att främja övergången till en ekonomi och 
ett samhälle med låga koldioxidutsläpp och 
klimat- och katastroftålighet.

(5) Kommissionen har åtagit sig att 
integrera klimatförändringar i unionens 
utgiftsprogram och att avsätta minst 20 % 
av unionens budget till klimatrelaterade 
mål. Åtgärder för begränsning av och 
anpassning till klimatförändringarna samt 
förebyggande åtgärder och hantering av 
risker ska främjas vid utarbetande, 
utformning och genomförande av projekt 
av gemensamt intresse. 
Infrastrukturinvesteringar som omfattas av 
denna förordning ska bidra till att främja 
övergången till en ekonomi och ett 
samhälle med låga koldioxidutsläpp och 
klimat- och katastroftålighet.

Or. sv

Ändringsförslag 125
Riikka Manner, Vilja Savisaar-Toomast

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Kommissionen har åtagit sig att 
integrera klimatförändringar i unionens 
utgiftsprogram och att avsätta minst 20 % 
av unionens budget till klimatrelaterade 
mål. Det är viktigt att se till att åtgärder för 
begränsning av och anpassning till 
klimatförändringarna samt förebyggande 
åtgärder och hantering av risker främjas 
vid utarbetande, utformning och 
genomförande av projekt av gemensamt 
intresse. Infrastrukturinvesteringar som 
omfattas av denna förordning bör bidra till 

(5) Kommissionen har åtagit sig att 
integrera klimatförändringar i unionens 
utgiftsprogram och att avsätta minst 20 % 
av unionens budget till klimatrelaterade 
mål. Det är viktigt att se till att åtgärder för 
begränsning av och anpassning till 
klimatförändringarna samt förebyggande 
åtgärder och hantering av risker främjas 
vid utarbetande, utformning och 
genomförande av projekt av gemensamt 
intresse. Infrastrukturinvesteringar som 
omfattas av denna förordning bör bidra till 
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att främja övergången till en ekonomi och 
ett samhälle med låga koldioxidutsläpp och 
klimat- och katastroftålighet.

att främja övergången till en ekonomi och 
ett samhälle med låga koldioxidutsläpp och 
klimat- och katastroftålighet. 
Kommissionen bör se till att de 
internationella avtal och standarder som 
gäller på den inre marknaden tillämpas 
på ett jämlikt sätt i medlemsstaterna, så 
att det inte uppstår 
konkurrenssnedvridningar och för att 
garantera de europeiska företagens 
globala konkurrensmöjligheter.

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Kommissionen har åtagit sig att 
integrera klimatförändringar i unionens 
utgiftsprogram och att avsätta minst 20 % 
av unionens budget till klimatrelaterade 
mål. Det är viktigt att se till att åtgärder för 
begränsning av och anpassning till 
klimatförändringarna samt förebyggande 
åtgärder och hantering av risker främjas 
vid utarbetande, utformning och 
genomförande av projekt av gemensamt 
intresse. Infrastrukturinvesteringar som 
omfattas av denna förordning bör bidra till 
att främja övergången till en ekonomi och 
ett samhälle med låga koldioxidutsläpp och 
klimat- och katastroftålighet.

(5) Kommissionen har åtagit sig att 
integrera klimatförändringar i unionens 
utgiftsprogram och att avsätta minst 20 % 
av unionens budget till klimatrelaterade 
mål. Det är viktigt att se till att åtgärder för 
begränsning av och anpassning till 
klimatförändringarna samt förebyggande 
åtgärder och hantering av risker främjas 
vid utarbetande, utformning och 
genomförande av projekt av gemensamt 
intresse och att investeringar i 
elsammanlänkningar därför prioriteras. 
Infrastrukturinvesteringar som omfattas av 
denna förordning bör bidra till att främja 
övergången till en ekonomi och ett 
samhälle med låga koldioxidutsläpp och 
klimat- och katastroftålighet och minska
stödet till långsiktiga koldioxidintensiva 
projekt som gör att vi i våra energisystem 
blir låsta till fossila bränslen under flera 
årtionden och undergräver EU:s 
klimatmål för 2020 och 2050.
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Or. en

Ändringsförslag 127
Inés Ayala Sender, Luis de Grandes Pascual

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Den 28 mars 2011 antog kommissionen 
vitboken Färdplan för ett gemensamt 
europeiskt transportområde – ett 
konkurrenskraftigt och resurseffektivt 
transportsystem17. Vitboken syftar till att 
minska växthusgasutsläppen inom 
transportsektorn med 60 % fram till 2050 
jämfört med 1990. När det gäller 
infrastrukturen syftar vitboken till att ett 
fullt fungerande och unionsomfattande 
multimodalt stomnät för TEN-T ska 
upprättas senast 2030. Vitboken syftar 
också till förbättrade prestanda i 
logistikkedjor med kombinerade 
transporter, bland annat genom bättre 
användning av transportmedel som i sig är 
mer resurseffektiva. Därför fastställs 
följande relevanta mål för 
TEN-T-politiken: 30 % av 
vägtransporterna på mer än 300 km bör 
senast 2030 flyttas över till andra 
transportmedel, och mer än 50 % senast 
2050; den nuvarande sträckningen av nätet 
för höghastighetståg bör tredubblas senast 
2030 och flertalet av 
passagerartransporterna på medellånga 
sträckor bör ske med tåg senast 2050; alla 
centrala flygplatser bör senast 2050 
anslutas till järnvägsnätet; alla hamnar bör 
anslutas till järnvägstransportnätet och om 
möjligt till inre vattenvägar.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. es
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Motivering

Berör inte den svenska versionen.

Ändringsförslag 128
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Den 28 mars 2011 antog kommissionen
vitboken Färdplan för ett gemensamt 
europeiskt transportområde – ett 
konkurrenskraftigt och resurseffektivt 
transportsystem17. Vitboken syftar till att 
minska växthusgasutsläppen inom 
transportsektorn med 60 % fram till 2050 
jämfört med 1990. När det gäller 
infrastrukturen syftar vitboken till att ett 
fullt fungerande och unionsomfattande 
multimodalt stomnät för TEN-T ska 
upprättas senast 2030. Vitboken syftar 
också till förbättrade prestanda i 
logistikkedjor med kombinerade 
transporter, bland annat genom bättre 
användning av transportmedel som i sig är 
mer resurseffektiva. Därför fastställs 
följande relevanta mål för 
TEN-T-politiken: 30 % av 
vägtransporterna på mer än 300 km bör 
senast 2030 flyttas över till andra 
transportmedel, och mer än 50 % senast 
2050; den nuvarande sträckningen av nätet 
för höghastighetståg bör tredubblas senast 
2030 och flertalet av 
passagerartransporterna på medellånga 
sträckor bör ske med tåg senast 2050; alla 
centrala flygplatser bör senast 2050 
anslutas till järnvägsnätet; alla hamnar bör 
anslutas till järnvägstransportnätet och om 
möjligt till inre vattenvägar.

(7) Den 28 mars 2011 antog kommissionen 
vitboken Färdplan för ett gemensamt 
europeiskt transportområde – ett 
konkurrenskraftigt och resurseffektivt 
transportsystem17. Vitboken syftar till att 
minska växthusgasutsläppen inom 
transportsektorn med 60 % fram till 2050 
jämfört med 1990. När det gäller 
infrastrukturen syftar vitboken till att ett 
fullt fungerande och unionsomfattande 
multimodalt stomnät för TEN-T ska 
upprättas senast 2030. Vitboken syftar 
också till en enhetlig utveckling av ett 
europeiskt transportområde, med
förbättrad prestanda i logistikkedjor med 
kombinerade transporter, bland annat 
genom bättre användning av 
transportmedel som i sig är mer 
resurseffektiva. Därför fastställs följande 
relevanta mål för TEN-T-politiken: 30 % 
av vägtransporterna på mer än 300 km bör 
senast 2030 flyttas över till andra 
transportmedel, och mer än 50 % senast 
2050; den nuvarande sträckningen av nätet 
för höghastighetståg bör tredubblas senast 
2030 och flertalet av 
passagerartransporterna på medellånga 
sträckor bör ske med tåg senast 2050; alla 
centrala flygplatser bör senast 2050 
anslutas till järnvägsnätet; alla hamnar bör 
anslutas till järnvägstransportnätet och om 
möjligt till inre vattenvägar.

Or. ro
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Ändringsförslag 129
Sabine Wils

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Den 28 mars 2011 antog kommissionen 
vitboken Färdplan för ett gemensamt 
europeiskt transportområde – ett 
konkurrenskraftigt och resurseffektivt 
transportsystem17. Vitboken syftar till att 
minska växthusgasutsläppen inom 
transportsektorn med 60 % fram till 2050 
jämfört med 1990. När det gäller 
infrastrukturen syftar vitboken till att ett 
fullt fungerande och unionsomfattande 
multimodalt stomnät för TEN-T ska 
upprättas senast 2030. Vitboken syftar 
också till förbättrade prestanda i 
logistikkedjor med kombinerade 
transporter, bland annat genom bättre 
användning av transportmedel som i sig är 
mer resurseffektiva. Därför fastställs 
följande relevanta mål för 
TEN-T-politiken: 30 % av 
vägtransporterna på mer än 300 km bör 
senast 2030 flyttas över till andra 
transportmedel, och mer än 50 % senast 
2050; den nuvarande sträckningen av 
nätet för höghastighetståg bör tredubblas 
senast 2030 och flertalet av 
passagerartransporterna på medellånga 
sträckor bör ske med tåg senast 2050; alla 
centrala flygplatser bör senast 2050 
anslutas till järnvägsnätet; alla hamnar 
bör anslutas till järnvägstransportnätet 
och om möjligt till inre vattenvägar.

(7) Den 28 mars 2011 antog kommissionen 
vitboken Färdplan för ett gemensamt 
europeiskt transportområde – ett 
konkurrenskraftigt och resurseffektivt 
transportsystem17. Medan vitboken syftar 
till att minska växthusgasutsläppen inom 
transportsektorn med 60 % fram till 2050 
jämfört med 1990 efterlyser parlamentet i 
sin resolution rättsliga regler för att 
senast 2020 uppnå minskade utsläpp av 
koldioxid och andra växthusgaser från 
transporter med 20 %. När det gäller 
infrastrukturen syftar vitboken till att ett 
fullt fungerande och unionsomfattande 
multimodalt stomnät för TEN-T ska 
upprättas senast 2030 och parlamentet 
uppmanar medlemsstaterna att åta sig att 
eliminera de huvudsakliga flaskhalsarna 
inom varje transportslag genom att lägga 
fram en godkänd finansieringsplan till 
2015. Vitboken syftar också till förbättrad
prestanda i logistikkedjor med 
kombinerade transporter, bland annat 
genom bättre användning av 
transportmedel som i sig är mer 
resurseffektiva.

Or. en

Motivering

Parlamentets resolution av den 15 december 2011 om vitboken föreslog striktare mål och 
tidsfrister för att vitboken ska kunna genomföras på det mest effektiva sättet. Man behöver 



PE496.337v01-00 18/137 AM\912704SV.doc

SV

bara påminna om den relevanta prioriteringen av vitboken eftersom förordningen för TEN-T 
och FSE-förordningen fastställer de främsta målen i ett tydligt lagstiftningsförfarande. 

Ändringsförslag 130
Inés Ayala Sender, Luis de Grandes Pascual

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Den 28 mars 2011 antog kommissionen 
vitboken Färdplan för ett gemensamt 
europeiskt transportområde – ett 
konkurrenskraftigt och resurseffektivt 
transportsystem17. Vitboken syftar till att 
minska växthusgasutsläppen inom 
transportsektorn med 60 % fram till 2050 
jämfört med 1990. När det gäller 
infrastrukturen syftar vitboken till att ett 
fullt fungerande och unionsomfattande 
multimodalt stomnät för TEN-T ska 
upprättas senast 2030. Vitboken syftar 
också till förbättrade prestanda i 
logistikkedjor med kombinerade 
transporter, bland annat genom bättre 
användning av transportmedel som i sig är 
mer resurseffektiva. Därför fastställs 
följande relevanta mål för 
TEN-T-politiken: 30 % av 
vägtransporterna på mer än 300 km bör 
senast 2030 flyttas över till andra 
transportmedel, och mer än 50 % senast 
2050; den nuvarande sträckningen av nätet 
för höghastighetståg bör tredubblas senast 
2030 och flertalet av 
passagerartransporterna på medellånga 
sträckor bör ske med tåg senast 2050; alla 
centrala flygplatser bör senast 2050 
anslutas till järnvägsnätet; alla hamnar bör 
anslutas till järnvägstransportnätet och om 
möjligt till inre vattenvägar.

(7) Den 28 mars 2011 antog kommissionen 
vitboken Färdplan för ett gemensamt 
europeiskt transportområde – ett 
konkurrenskraftigt och resurseffektivt 
transportsystem17. Vitboken syftar till att 
minska växthusgasutsläppen inom 
transportsektorn med 60 % fram till 2050 
jämfört med 1990. När det gäller 
infrastrukturen syftar vitboken till att ett 
fullt fungerande och unionsomfattande 
multimodalt stomnät för TEN-T ska 
upprättas senast 2030. Rail interoperability 
could be enhanced by innovative solutions 
that improve compatibility between the 
involved systems such as on-board 
equipment and multi-gauge rail tracks.
Vitboken syftar också till förbättrade 
prestanda i logistikkedjor med 
kombinerade transporter, bland annat 
genom bättre användning av 
transportmedel som i sig är mer 
resurseffektiva. Därför fastställs följande 
relevanta mål för TEN-T-politiken: 30 % 
av vägtransporterna på mer än 300 km bör 
senast 2030 flyttas över till andra 
transportmedel, och mer än 50 % senast 
2050; den nuvarande sträckningen av nätet 
för höghastighetståg bör tredubblas senast 
2030 och flertalet av 
passagerartransporterna på medellånga 
sträckor bör ske med tåg senast 2050; alla 
centrala flygplatser bör senast 2050 
anslutas till järnvägsnätet; alla hamnar bör 
anslutas till järnvägstransportnätet och om 
möjligt till inre vattenvägar.
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Motivering

Interoperability is an essential element for the good functioning of the internal market, 
especially in the railway sector. It should be understood in a broad way, so that less costly 
solutions can be implemented.

Ändringsförslag 131
Michael Cramer, Eva Lichtenberger

Förslag till förordning
Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7a) Unionen ska sträva efter att minska 
och internalisera alla externa kostnader 
och tillämpa principen att förorenaren 
betalar, enligt artikel 191 i EU-fördraget.

Or. en

Ändringsförslag 132
Michael Gahler

Förslag till förordning
Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7a) För att stödja övergången av trafik 
från väg till järnväg krävs en större 
acceptans hos de personer som utsätts för
järnvägsbuller och en minskning av 
bullernivåerna, särskilt i godskorridorer. 

Or. de

Ändringsförslag 133
Philip Bradbourn

Förslag till förordning
Skäl 8
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) I sin resolution av den 6 juli 2010 om 
hållbara framtida transporter18 betonade 
Europaparlamentet att en effektiv 
transportpolitik kräver en finansieringsram 
som är anpassad till befintliga utmaningar. 
Därför bör de befintliga finansiella 
medlen för transport och rörlighet ökas. 
Europaparlamentet ansåg vidare att det är 
nödvändigt med inrättandet av en 
mekanism för att samordna användningen 
av olika transportfinansieringskällor, 
finansiering som är tillgänglig enligt 
sammanhållningspolitiken, offentlig-
privata partnerskap eller andra 
finansieringsinstrument, såsom garantier.

(8) I sin resolution av den 6 juli 2010 om 
hållbara framtida transporter18 betonade 
Europaparlamentet att en effektiv 
transportpolitik kräver en finansieringsram 
som är anpassad till befintliga utmaningar. 
Europaparlamentet ansåg vidare att det är 
nödvändigt med inrättandet av en 
mekanism för att samordna och optimera
användningen av olika 
transportfinansieringskällor och alla 
ekonomiska medel och 
finansieringsmekanismer som finns 
tillgängliga på unionsnivå.

Or. en

Ändringsförslag 134
Michel Dantin, Christine De Veyrac, Dominique Vlasto

Förslag till förordning
Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9a) Den föregående fleråriga 
budgetramen (2007–2013) visade att en 
begränsad budget för det transeuropeiska 
transportnätet hindrar utvecklingen av de 
viktigaste projekten, särskilt 
gränsöverskridande projekt. En tillräcklig 
europeisk budgetram för det 
transeuropeiska transportnätet skulle 
göra det möjligt att inte bara locka till sig 
ökade privata investeringar, utan också 
medföra en starkare nationell politisk 
vilja kring europeiska projekt och således 
ett bättre samarbete mellan de 
medlemsstater som berörs av ett 
gränsöverskridande projekt. Europeiska 
unionen bör stärka sina ambitioner i 
fråga om stora europeiska 
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infrastrukturprojekt, där arbetenas 
komplexitet och omfattning kräver att det 
anslås en större budget för dem och att 
budgetreglerna för dem ändras. Det rör 
sig om att anslå tillräckliga budgetära och 
regleringsmässiga medel till de nya 
riktlinjerna för det transeuropeiska 
transportnätet för att de ska kunna 
genomföras. 

Or. fr

Motivering

När det gäller den föregående fleråriga budgetramen bör man lyfta fram de dåliga resultat 
som följde av en begränsad budget och en ibland dåligt anpassad reglering. Fonden för ett 
sammanlänkat Europa upprättas således som en garant för en reglering och budget som 
krävs för att det transeuropeiska transportnätet ska bli framgångsrikt.

Ändringsförslag 135
Artur Zasada

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) I riktlinjerna för TEN-T enligt 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr XXX/2012 av den …20 kartläggs, 
på grundval av de mål som anges i 
vitboken, infrastrukturen för det 
transeuropeiska transportnätet, specificeras 
de krav som ska uppfyllas av denna och 
föreskrivs åtgärder för upprättandet av den. 
Enligt riktlinjerna ska framför allt 
stomnätet fullbordas senast 2030.

(10) I riktlinjerna för TEN-T enligt 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr XXX/2012 av den …20 kartläggs, 
på grundval av de mål som anges i 
vitboken, infrastrukturen för det 
transeuropeiska transportnätet, specificeras 
de krav som ska uppfyllas av denna och 
föreskrivs åtgärder för upprättandet av den. 
Enligt riktlinjerna ska framför allt 
stomnätet fullbordas senast 2030 genom att 
ny infrastruktur inrättas och befintlig 
infrastruktur återställs och uppgraderas.

Or. en

Ändringsförslag 136
Konrad Szymański, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz
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Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) I riktlinjerna för TEN-T enligt 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr XXX/2012 av den …20 kartläggs, 
på grundval av de mål som anges i 
vitboken, infrastrukturen för det 
transeuropeiska transportnätet, specificeras 
de krav som ska uppfyllas av denna och 
föreskrivs åtgärder för upprättandet av den. 
Enligt riktlinjerna ska framför allt 
stomnätet fullbordas senast 2030.

(10) I riktlinjerna för TEN-T enligt 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr XXX/2012 av den …20 kartläggs, 
på grundval av de mål som anges i 
vitboken, infrastrukturen för det 
transeuropeiska transportnätet, specificeras 
de krav som ska uppfyllas av denna och 
föreskrivs åtgärder för upprättandet av den. 
Enligt riktlinjerna ska framför allt 
stomnätet fullbordas senast 2030 genom att 
ny infrastruktur inrättas och befintlig 
infrastruktur förnyas och uppgraderas.

Or. en

Ändringsförslag 137
Sabine Wils

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Kommissionen uppskattar mot 
bakgrund av en analys av 
medlemsstaternas planer för 
transportinfrastruktur att 
investeringsbehoven inom transportsektorn 
uppgår till 500 miljarder euro för hela 
TEN-T-nätet för perioden 2014–2020, 
varav uppskattningsvis 250 miljarder euro 
kommer att behöva investeras i stomnätet 
för TEN-T. Med tanke på de resurser som 
finns på unionsnivå måste de projekt med 
störst europeiskt mervärde sättas i fokus 
för att önskad effekt ska kunna uppnås. 
Stödet bör därför inriktas på stomnätet 
(huvudsakligen korridorerna för stomnät) 
och på projekt av gemensamt intresse 
inom området trafikstyrningssystem (i 
synnerhet de system för flygledningstjänst 

(11) Kommissionen uppskattar mot 
bakgrund av en analys av 
medlemsstaternas planer för 
transportinfrastruktur att 
investeringsbehoven inom transportsektorn 
uppgår till 500 miljarder euro för hela 
TEN-T-nätet för perioden 2014–2020, 
varav uppskattningsvis 250 miljarder euro 
kommer att behöva investeras i stomnätet 
för TEN-T.
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som härstammar från Sesar och som 
kräver budgetmedel från unionen på 
omkring 3 miljarder euro).

Or. en

Motivering

Man behöver inte gå in på detaljer i detta skede.

Ändringsförslag 138
Nuno Teixeira

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Kommissionen uppskattar mot 
bakgrund av en analys av 
medlemsstaternas planer för 
transportinfrastruktur att 
investeringsbehoven inom transportsektorn 
uppgår till 500 miljarder euro för hela 
TEN-T-nätet för perioden 2014–2020, 
varav uppskattningsvis 250 miljarder euro 
kommer att behöva investeras i stomnätet 
för TEN-T. Med tanke på de resurser som 
finns på unionsnivå måste de projekt med 
störst europeiskt mervärde sättas i fokus 
för att önskad effekt ska kunna uppnås. 
Stödet bör därför inriktas på stomnätet 
(huvudsakligen korridorerna för stomnät) 
och på projekt av gemensamt intresse inom 
området trafikstyrningssystem (i synnerhet 
de system för flygledningstjänst som 
härstammar från Sesar och som kräver 
budgetmedel från unionen på omkring 
3 miljarder euro).

(11) Kommissionen uppskattar mot 
bakgrund av en analys av 
medlemsstaternas planer för 
transportinfrastruktur att 
investeringsbehoven inom transportsektorn 
uppgår till 500 miljarder euro för hela 
TEN-T-nätet för perioden 2014–2020, 
varav uppskattningsvis 250 miljarder euro 
kommer att behöva investeras i stomnätet 
för TEN-T. Med tanke på de resurser som 
finns på unionsnivå måste de projekt med 
störst europeiskt mervärde sättas i fokus 
för att önskad effekt ska kunna uppnås. 
Stödet bör därför inriktas på stomnätet 
(huvudsakligen korridorerna för stomnät), 
utan att utesluta stödet till det 
övergripande nätet, och på projekt av 
gemensamt intresse inom området 
trafikstyrningssystem (i synnerhet de 
system för flygledningstjänst som 
härstammar från Sesar och som kräver 
budgetmedel från unionen på omkring 
3 miljarder euro).

Or. pt

Motivering

Även om stödet från Fonden för ett sammanlänkat Europa bör koncentreras på stomnätet bör 
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stödet till det övergripande nätet inte uteslutas helt i projekt som ger ett europeiskt mervärde, 
särskilt i områden som de yttersta randområdena, i enlighet med artiklarna 349 och 355 i 
EUF-fördraget, som omfattas av det övergripande nätet, för att deras isolering inte ska öka.

Ändringsförslag 139
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Kommissionen uppskattar mot 
bakgrund av en analys av 
medlemsstaternas planer för 
transportinfrastruktur att 
investeringsbehoven inom transportsektorn 
uppgår till 500 miljarder euro för hela 
TEN-T-nätet för perioden 2014–2020, 
varav uppskattningsvis 250 miljarder euro 
kommer att behöva investeras i stomnätet 
för TEN-T. Med tanke på de resurser som 
finns på unionsnivå måste de projekt med 
störst europeiskt mervärde sättas i fokus 
för att önskad effekt ska kunna uppnås. 
Stödet bör därför inriktas på stomnätet 
(huvudsakligen korridorerna för stomnät) 
och på projekt av gemensamt intresse inom 
området trafikstyrningssystem (i synnerhet 
de system för flygledningstjänst som 
härstammar från Sesar och som kräver 
budgetmedel från unionen på omkring 
3 miljarder euro).

(11) Kommissionen uppskattar mot 
bakgrund av en analys av 
medlemsstaternas planer för
transportinfrastruktur att 
investeringsbehoven inom transportsektorn 
uppgår till 500 miljarder euro för hela 
TEN-T-nätet för perioden 2014–2020, 
varav uppskattningsvis 250 miljarder euro 
kommer att behöva investeras i stomnätet 
för TEN-T. Med tanke på de resurser som 
finns på unionsnivå måste de projekt med 
störst europeiskt mervärde sättas i fokus 
för att önskad effekt ska kunna uppnås. 
Stödet bör därför inriktas på stomnätet 
(huvudsakligen korridorerna för stomnät) 
och på projekt av gemensamt intresse, 
såsom multimodala transportknutpunkter 
och inom området trafikstyrningssystem (i 
synnerhet de system för flygledningstjänst 
som härstammar från Sesar och som kräver 
budgetmedel från unionen på omkring 3 
miljarder euro).

Or. en

Ändringsförslag 140
Nuno Teixeira

Förslag till förordning
Skäl 11a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11a) I sitt meddelande ”Europeiska 
unionens yttersta randområden: smart 
och hållbar tillväxt för alla genom 
samarbete” från juni 2012 framhåller 
kommissionen de yttersta randområdenas 
särdrag, som lyfts fram i artiklarna 349 
och 355 i EUF-fördraget, och behovet av 
att inbegripa dessa områden i lämpliga 
specifika projekt av allmänt intresse på 
områdena transport, telekommunikation 
och energi, så att de integreras i den inre 
marknaden och deras ekonomiska 
utveckling främjas. De bör därför få EU-
stöd för utarbetandet av en rad specifika 
projekt.

Or. pt

Motivering

De yttersta randområdena bör på grund av sina naturliga särdrag och isolering från andra 
europeiska områden, som nämns i artiklarna 349 och 355 i EUF-fördraget, ha rätt att 
utnyttja detta finansiella instrument, så att de kan integreras på EU:s inre marknad istället 
för att bli än mer isolerade från den.

Ändringsförslag 141
Michael Cramer

Förslag till förordning
Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11a) För att skapa europeiskt mervärde 
bör unionen fokusera sina insatser och 
satsa sina resurser på gränsöverskridande 
avsnitt som har varit övergivna eller 
avskurna sedan andra världskriget. En 
uppgradering eller återställande av 
befintlig infrastruktur bör prioriteras.

Or. en
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Ändringsförslag 142
Lena Kolarska-Bobińska

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Erfarenheterna i samband med 
nuvarande budgetram visar att många 
medlemsstater som är berättigade till stöd 
från Sammanhållningsfonden har stora 
svårigheter att i tid genomföra komplexa 
projekt för gränsöverskridande 
transportinfrastruktur med högt mervärde 
för unionen. För att förbättra resultaten av 
transportprojekt, särskilt 
gränsöverskridande sådana, med högt 
mervärde för unionen, bör därför en del av 
Sammanhållningsfonden (10 miljarder 
euro22) överföras för att finansiera 
transportprojekt inom stomnätet för 
transporter i de medlemsstater som är 
berättigade till stöd från 
Sammanhållningsfonden genom Fonden 
för ett sammanlänkat Europa. 
Kommissionen bör stödja medlemsstater 
som är berättigade till stöd från 
Sammanhållningsfonden att förbereda en 
rad lämpliga projekt i syfte att ge största 
möjliga prioritering till nationella anslag 
från Sammanhållningsfonden.

(13) Erfarenheterna i samband med 
nuvarande budgetram visar att många 
medlemsstater som är berättigade till stöd 
från Sammanhållningsfonden har stora 
svårigheter att i tid genomföra komplexa 
projekt för gränsöverskridande 
transportinfrastruktur med högt mervärde 
för unionen. För att förbättra resultaten av 
transportprojekt, särskilt 
gränsöverskridande sådana, med högt 
mervärde för unionen, bör därför en del av 
Sammanhållningsfonden (10 miljarder 
euro22) överföras för att finansiera 
transportprojekt inom stomnätet för 
transporter i de medlemsstater som är 
berättigade till stöd från 
Sammanhållningsfonden, med respekt för 
nationella anslag till de projekt som anges 
i bilagan till denna förordning. 
Kommissionen bör stödja medlemsstater 
som är berättigade till stöd från 
Sammanhållningsfonden att förbereda en 
rad lämpliga projekt i syfte att ge största 
möjliga prioritering till nationella anslag 
från Sammanhållningsfonden.

Or. en

Ändringsförslag 143
Krišjānis Kariņš

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Erfarenheterna i samband med 
nuvarande budgetram visar att många 

(13) Erfarenheterna i samband med 
nuvarande budgetram visar att många 
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medlemsstater som är berättigade till stöd 
från Sammanhållningsfonden har stora 
svårigheter att i tid genomföra komplexa 
projekt för gränsöverskridande 
transportinfrastruktur med högt mervärde 
för unionen. För att förbättra resultaten av 
transportprojekt, särskilt 
gränsöverskridande sådana, med högt 
mervärde för unionen, bör därför en del av 
Sammanhållningsfonden (10 miljarder 
euro22) överföras för att finansiera 
transportprojekt inom stomnätet för 
transporter i de medlemsstater som är 
berättigade till stöd från 
Sammanhållningsfonden genom Fonden 
för ett sammanlänkat Europa. 
Kommissionen bör stödja medlemsstater 
som är berättigade till stöd från 
Sammanhållningsfonden att förbereda en 
rad lämpliga projekt i syfte att ge största 
möjliga prioritering till nationella anslag 
från Sammanhållningsfonden.

medlemsstater som är berättigade till stöd 
från Sammanhållningsfonden har stora 
svårigheter att i tid genomföra komplexa 
projekt för gränsöverskridande 
transportinfrastruktur med högt mervärde 
för unionen. För att förbättra resultaten av 
transportprojekt, särskilt 
gränsöverskridande sådana, med högt 
mervärde för unionen, bör därför en del av 
Sammanhållningsfonden (10 miljarder 
euro22) överföras för att finansiera 
transportprojekt inom stomnätet för 
transporter i de medlemsstater som är 
berättigade till stöd från 
Sammanhållningsfonden genom Fonden 
för ett sammanlänkat Europa. Extra 
finansiering bör tillhandahållas genom 
Sammanhållningsfonden utöver 
medlemsstaternas anslag från den fonden 
och kommissionen bör stödja 
medlemsstater som är berättigade till stöd 
från Sammanhållningsfonden att förbereda 
en rad lämpliga projekt i syfte att ge största 
möjliga prioritering till nationella anslag 
från Sammanhållningsfonden.

Or. lv

Ändringsförslag 144
Dominique Riquet, Inés Ayala Sender

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Erfarenheterna i samband med 
nuvarande budgetram visar att många 
medlemsstater som är berättigade till stöd 
från Sammanhållningsfonden har stora 
svårigheter att i tid genomföra komplexa 
projekt för gränsöverskridande 
transportinfrastruktur med högt mervärde 
för unionen. För att förbättra resultaten av 
transportprojekt, särskilt 
gränsöverskridande sådana, med högt 
mervärde för unionen, bör därför en del av 
Sammanhållningsfonden (10 miljarder 

(13) Erfarenheterna i samband med 
nuvarande budgetram visar att många 
medlemsstater som är berättigade till stöd 
från Sammanhållningsfonden har stora 
svårigheter att i tid genomföra komplexa 
projekt för gränsöverskridande 
transportinfrastruktur med högt mervärde 
för unionen. För att förbättra resultaten av 
transportprojekt, särskilt 
gränsöverskridande sådana, med högt 
mervärde för unionen, bör därför en del av 
Sammanhållningsfonden (10 miljarder 
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euro22) överföras för att finansiera 
transportprojekt inom stomnätet för 
transporter i de medlemsstater som är 
berättigade till stöd från 
Sammanhållningsfonden genom Fonden 
för ett sammanlänkat Europa. 
Kommissionen bör stödja medlemsstater 
som är berättigade till stöd från 
Sammanhållningsfonden att förbereda en 
rad lämpliga projekt i syfte att ge största 
möjliga prioritering till nationella anslag 
från Sammanhållningsfonden.

euro) överföras för att finansiera 
transportprojekt inom stomnätet eller 
relaterade horisontella prioriteringar för 
transporter i de medlemsstater som är 
berättigade till stöd från 
Sammanhållningsfonden genom Fonden 
för ett sammanlänkat Europa. Under den 
första fasen bör urvalet av de projekt som 
är berättigade till finansiering ta hänsyn 
till de nationella anslagen inom ramen för 
Sammanhållningsfonden. Kommissionen 
bör stödja medlemsstater som är 
berättigade till stöd från 
Sammanhållningsfonden att förbereda en 
rad lämpliga projekt, särskilt genom att 
stärka den institutionella kapaciteten i 
berörda offentliga förvaltningar och 
genom att anordna ytterligare 
ansökningsomgångar.

Or. en

Ändringsförslag 145
Philippe De Backer

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Erfarenheterna i samband med 
nuvarande budgetram visar att många 
medlemsstater som är berättigade till stöd 
från Sammanhållningsfonden har stora 
svårigheter att i tid genomföra komplexa 
projekt för gränsöverskridande 
transportinfrastruktur med högt mervärde 
för unionen. För att förbättra resultaten av 
transportprojekt, särskilt 
gränsöverskridande sådana, med högt 
mervärde för unionen, bör därför en del av 
Sammanhållningsfonden (10 miljarder 
euro22) överföras för att finansiera 
transportprojekt inom stomnätet för 
transporter i de medlemsstater som är 
berättigade till stöd från 

(13) Erfarenheterna i samband med 
nuvarande budgetram visar att många 
medlemsstater som är berättigade till stöd 
från Sammanhållningsfonden har stora 
svårigheter att i tid genomföra komplexa 
projekt för gränsöverskridande 
transportinfrastruktur med högt mervärde 
för unionen, vilket ofta leder till en 
ineffektiv användning av EU:s medel. För 
att förbättra resultaten av transportprojekt, 
särskilt gränsöverskridande sådana, med 
högt mervärde för unionen, bör därför en 
del av Sammanhållningsfonden (10 
miljarder euro22) överföras för att 
finansiera transportprojekt inom stomnätet 
för transporter i de medlemsstater som är 
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Sammanhållningsfonden genom Fonden 
för ett sammanlänkat Europa. 
Kommissionen bör stödja medlemsstater 
som är berättigade till stöd från 
Sammanhållningsfonden att förbereda en 
rad lämpliga projekt i syfte att ge största 
möjliga prioritering till nationella anslag 
från Sammanhållningsfonden.

berättigade till stöd från 
Sammanhållningsfonden genom Fonden 
för ett sammanlänkat Europa. 
Kommissionen bör stödja medlemsstater 
som är berättigade till stöd från 
Sammanhållningsfonden att förbereda en 
rad lämpliga projekt i syfte att ge största 
möjliga prioritering till nationella anslag 
från Sammanhållningsfonden.

Or. nl

Ändringsförslag 146
Olga Sehnalová, Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Erfarenheterna i samband med 
nuvarande budgetram visar att många 
medlemsstater som är berättigade till stöd 
från Sammanhållningsfonden har stora 
svårigheter att i tid genomföra komplexa 
projekt för gränsöverskridande 
transportinfrastruktur med högt mervärde 
för unionen. För att förbättra resultaten av 
transportprojekt, särskilt 
gränsöverskridande sådana, med högt 
mervärde för unionen, bör därför en del av 
Sammanhållningsfonden (10 miljarder 
euro22) överföras för att finansiera 
transportprojekt inom stomnätet för 
transporter i de medlemsstater som är 
berättigade till stöd från 
Sammanhållningsfonden genom Fonden 
för ett sammanlänkat Europa. 
Kommissionen bör stödja medlemsstater 
som är berättigade till stöd från 
Sammanhållningsfonden att förbereda en 
rad lämpliga projekt i syfte att ge största 
möjliga prioritering till nationella anslag 
från Sammanhållningsfonden.

(13) Erfarenheterna i samband med 
nuvarande budgetram visar att många 
medlemsstater som är berättigade till stöd 
från Sammanhållningsfonden har stora 
svårigheter att i tid genomföra komplexa 
projekt för gränsöverskridande 
transportinfrastruktur med högt mervärde 
för unionen. För att förbättra resultaten av 
transportprojekt, särskilt 
gränsöverskridande sådana, med högt 
mervärde för unionen, bör därför en del av 
Sammanhållningsfonden (10 miljarder 
euro22) överföras för att finansiera 
transportprojekt inom stomnätet för 
transporter i de medlemsstater som är 
berättigade till stöd från 
Sammanhållningsfonden genom Fonden 
för ett sammanlänkat Europa. 
Kommissionen bör stödja medlemsstater 
som är berättigade till stöd från 
Sammanhållningsfonden att förbereda en 
rad lämpliga projekt i syfte att ge största 
möjliga prioritering till nationella anslag 
från Sammanhållningsfonden. 
Kommissionen bör se till att nationella 
anslag inte kan snedvridas. 
Kommissionen bör samtidigt 
tillhandahålla stödberättigade 
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medlemsstater med den samordning och 
den hjälp som behövs för att undanröja 
administrativa och byråkratiska hinder 
och säkerställa en öppen 
projekturvalsprocess.

Or. en

Ändringsförslag 147
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Erfarenheterna i samband med 
nuvarande budgetram visar att många 
medlemsstater som är berättigade till stöd 
från Sammanhållningsfonden har stora 
svårigheter att i tid genomföra komplexa 
projekt för gränsöverskridande 
transportinfrastruktur med högt mervärde 
för unionen. För att förbättra resultaten av 
transportprojekt, särskilt 
gränsöverskridande sådana, med högt 
mervärde för unionen, bör därför en del av
Sammanhållningsfonden (10 miljarder 
euro22) överföras för att finansiera 
transportprojekt inom stomnätet för 
transporter i de medlemsstater som är 
berättigade till stöd från 
Sammanhållningsfonden genom Fonden 
för ett sammanlänkat Europa. 
Kommissionen bör stödja medlemsstater 
som är berättigade till stöd från 
Sammanhållningsfonden att förbereda en 
rad lämpliga projekt i syfte att ge största 
möjliga prioritering till nationella anslag 
från Sammanhållningsfonden.

(13) Erfarenheterna i samband med 
nuvarande budgetram visar att många 
medlemsstater som är berättigade till stöd 
från Sammanhållningsfonden har stora 
svårigheter att i tid genomföra komplexa 
projekt för gränsöverskridande transport-
och energiinfrastruktur med högt 
mervärde för unionen. För att förbättra 
resultaten av dessa projekt, särskilt 
gränsöverskridande sådana, med högt 
mervärde för unionen, bör därför 
Sammanhållningsfonden (10 miljarder 
euro22) fördelas på både transport- och 
energiprojekt i de medlemsstater som är 
berättigade till stöd från 
Sammanhållningsfonden genom Fonden 
för ett sammanlänkat Europa. 
Kommissionen bör stödja medlemsstater 
som är berättigade till stöd från 
Sammanhållningsfonden att förbereda en 
rad lämpliga projekt i syfte att ge största 
möjliga prioritering till nationella anslag 
från Sammanhållningsfonden.

Or. en
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Ändringsförslag 148
Roberts Zīle

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Erfarenheterna i samband med 
nuvarande budgetram visar att många 
medlemsstater som är berättigade till stöd 
från Sammanhållningsfonden har stora 
svårigheter att i tid genomföra komplexa 
projekt för gränsöverskridande 
transportinfrastruktur med högt mervärde 
för unionen. För att förbättra resultaten av 
transportprojekt, särskilt 
gränsöverskridande sådana, med högt 
mervärde för unionen, bör därför en del av 
Sammanhållningsfonden (10 miljarder 
euro22) överföras för att finansiera 
transportprojekt inom stomnätet för 
transporter i de medlemsstater som är 
berättigade till stöd från 
Sammanhållningsfonden genom Fonden 
för ett sammanlänkat Europa. 
Kommissionen bör stödja medlemsstater 
som är berättigade till stöd från 
Sammanhållningsfonden att förbereda en 
rad lämpliga projekt i syfte att ge största 
möjliga prioritering till nationella anslag 
från Sammanhållningsfonden.

(13) Erfarenheterna i samband med 
nuvarande budgetram visar att många 
medlemsstater som är berättigade till stöd 
från Sammanhållningsfonden har stora 
svårigheter att i tid genomföra komplexa 
projekt för gränsöverskridande 
transportinfrastruktur med högt mervärde 
för unionen. För att förbättra resultaten av 
transportprojekt, särskilt 
gränsöverskridande sådana, med högt 
mervärde för unionen, bör därför en del av 
Sammanhållningsfonden (10 miljarder 
euro22) överföras för att finansiera 
transportprojekt inom stomnätet 
(huvudsakligen korridorerna för stomnät) 
för transporter i de medlemsstater som är 
berättigade till stöd från 
Sammanhållningsfonden genom Fonden 
för ett sammanlänkat Europa. Anslag från 
Sammanhållningsfonden till varje 
medlemsstat genom Fonden för ett 
sammanlänkat Europa bör respektera 
nationella anslag, men efter 
halvtidsutvärderingen ska medel för vilka 
den berörda medlemsstaten inte gjort 
några åtaganden bli tillgängliga för 
samtliga medlemsstater som är 
berättigade till stöd från 
Sammanhållningsfonden. Kommissionen 
bör stödja medlemsstater som är 
berättigade till stöd från 
Sammanhållningsfonden att förbereda en 
rad lämpliga projekt i syfte att ge största 
möjliga prioritering till nationella anslag 
från Sammanhållningsfonden.

Or. en
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Motivering

För att utvecklingen av stomnätet verkligen ska gå framåt, och särskilt korridorerna för 
stomnät, ska en viss grad av konkurrens mellan medlemsstaterna finnas kvar, även när det 
gäller anslaget på 10 miljarder euro från Sammanhållningsfonden. Från början ska anslagen 
uttryckligen motsvara de nationella anslagen inom ramen för Sammanhållningsfonden. Efter 
halvtidsutvärderingen ska dock medel för vilka inga åtaganden har gjorts göras tillgängliga 
till alla medlemsstater som är berättigade till stöd från Sammanhållningsfonden.

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

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Erfarenheterna i samband med 
nuvarande budgetram visar att många 
medlemsstater som är berättigade till stöd 
från Sammanhållningsfonden har stora 
svårigheter att i tid genomföra komplexa 
projekt för gränsöverskridande 
transportinfrastruktur med högt mervärde 
för unionen. För att förbättra resultaten av 
transportprojekt, särskilt 
gränsöverskridande sådana, med högt 
mervärde för unionen, bör därför en del av 
Sammanhållningsfonden (10 miljarder 
euro22) överföras för att finansiera 
transportprojekt inom stomnätet för 
transporter i de medlemsstater som är 
berättigade till stöd från 
Sammanhållningsfonden genom Fonden 
för ett sammanlänkat Europa. 
Kommissionen bör stödja medlemsstater 
som är berättigade till stöd från 
Sammanhållningsfonden att förbereda en 
rad lämpliga projekt i syfte att ge största 
möjliga prioritering till nationella anslag 
från Sammanhållningsfonden.

(13) Erfarenheterna i samband med 
nuvarande budgetram visar att många 
medlemsstater som är berättigade till stöd 
från Sammanhållningsfonden har stora 
svårigheter att i tid genomföra komplexa 
projekt för gränsöverskridande 
transportinfrastruktur med högt mervärde 
för unionen. För att förbättra resultaten av 
transportprojekt, särskilt 
gränsöverskridande sådana, med högt 
mervärde för unionen, bör därför en del av 
Sammanhållningsfonden (10 miljarder 
euro22) överföras för att finansiera 
transportprojekt inom stomnätet för 
transporter i de medlemsstater som är 
berättigade till stöd från 
Sammanhållningsfonden, med respekt för 
nationella anslag till de projekt som anges 
i bilagan till denna förordning. 
Kommissionen bör stödja medlemsstater 
som är berättigade till stöd från 
Sammanhållningsfonden att förbereda en 
rad lämpliga projekt i syfte att ge största 
möjliga prioritering till nationella anslag 
från Sammanhållningsfonden.

Or. en
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Ändringsförslag 150
Maria Da Graça Carvalho

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) I meddelandet Prioriteringar för 
energiinfrastrukturen för 2020 och framåt –
Förslag för ett integrerat europeiskt 
energinätverk som antogs i 
november 201023 kartlade kommissionen 
de prioriterade korridorer som krävs för att 
unionen ska kunna nå sina ambitiösa 
energi- och klimatmål senast 2020 och 
fullborda den inre marknaden för energi, 
säkerställa försörjningstrygghet, 
möjliggöra integrering av förnybara 
energikällor och förbereda näten för 
fortsatt minskade utsläpp av koldioxid från 
energisystemet efter 2020.

(14) I meddelandet Prioriteringar för 
energiinfrastrukturen för 2020 och framåt –
Förslag för ett integrerat europeiskt 
energinätverk som antogs i 
november 201023 kartlade kommissionen 
de prioriterade korridorer som krävs för att 
unionen ska kunna nå sina ambitiösa 
energi- och klimatmål senast 2020 och 
fullborda den inre marknaden för energi, 
säkerställa försörjningstrygghet, 
möjliggöra integrering av förnybara 
energikällor och förbereda näten för 
fortsatt minskade utsläpp av koldioxid från 
energisystemet efter 2020. I meddelandet 
påminns det framför allt om betydelsen av 
att förbättra 
sammanlänkningskapaciteten för el- och 
gas mellan Iberiska halvön och 
Frankrike.

Or. en

Ändringsförslag 151
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) I meddelandet Prioriteringar för 
energiinfrastrukturen för 2020 och framåt –
Förslag för ett integrerat europeiskt 
energinätverk som antogs i 
november 201023 kartlade kommissionen 
de prioriterade korridorer som krävs för att 
unionen ska kunna nå sina ambitiösa

(14) I meddelandet Prioriteringar för 
energiinfrastrukturen för 2020 och framåt –
Förslag för ett integrerat europeiskt 
energinätverk som antogs i november 
201023 kartlade kommissionen de 
prioriterade korridorer som krävs för att 
unionen ska kunna nå sina ambitiösa 
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energi- och klimatmål senast 2020 och 
fullborda den inre marknaden för energi, 
säkerställa försörjningstrygghet, 
möjliggöra integrering av förnybara 
energikällor och förbereda näten för 
fortsatt minskade utsläpp av koldioxid 
från energisystemet efter 2020.

energi- och klimatmål senast 2020 och 
fullborda den inre marknaden för energi, 
säkerställa försörjningstrygghet, 
möjliggöra integrering av förnybara 
energikällor och förbereda 
distributionsnäten och överföringsnäten 
för el på att efter 2020 fortsätta ta emot 
förnybar el.

Or. en

Ändringsförslag 152
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Det krävs stora investeringar för att 
modernisera och bygga ut Europas 
energiinfrastruktur och förbinda nät över 
gränserna för att unionens energi- och 
klimatpolitiska mål för konkurrenskraft, 
hållbarhet och försörjningstrygghet ska 
kunna uppnås på ett kostnadseffektivt sätt. 
De beräknade investeringsbehoven i 
energiinfrastruktur fram till 2020 uppgår 
till 1 biljon euro, varav ungefär 
200 miljarder euro för infrastruktur för 
överföring och lagring av el och gas av 
europeisk betydelse. Bland projekten av 
europeisk betydelse riskerar investeringar 
på omkring 100 miljarder euro att inte 
genomföras på grund av hinder som är 
förknippade med tillståndsgivning, 
reglering och finansiering.

(15) Det krävs stora investeringar för att 
modernisera och bygga ut Europas 
energiinfrastruktur och förbinda nät över 
gränserna för att unionens energi- och 
klimatpolitiska mål för konkurrenskraft, 
hållbarhet och försörjningstrygghet ska 
kunna uppnås på ett kostnadseffektivt sätt, 
särskilt genom att kvarvarande energiöar 
i Europa undanröjs. De beräknade 
investeringsbehoven i energiinfrastruktur 
fram till 2020 uppgår till 1 biljon euro, 
varav ungefär 200 miljarder euro för 
infrastruktur för överföring och lagring av 
el och gas av europeisk betydelse. Bland 
projekten av europeisk betydelse riskerar 
investeringar på omkring 100 miljarder 
euro att inte genomföras på grund av 
hinder som är förknippade med 
tillståndsgivning, reglering och 
finansiering.

Or. lt

Ändringsförslag 153
António Fernando Correia de Campos
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Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Det krävs stora investeringar för att 
modernisera och bygga ut Europas 
energiinfrastruktur och förbinda nät över 
gränserna för att unionens energi- och 
klimatpolitiska mål för konkurrenskraft, 
hållbarhet och försörjningstrygghet ska 
kunna uppnås på ett kostnadseffektivt sätt. 
De beräknade investeringsbehoven i 
energiinfrastruktur fram till 2020 uppgår 
till 1 biljon euro, varav ungefär 
200 miljarder euro för infrastruktur för 
överföring och lagring av el och gas av 
europeisk betydelse. Bland projekten av 
europeisk betydelse riskerar investeringar 
på omkring 100 miljarder euro att inte 
genomföras på grund av hinder som är 
förknippade med tillståndsgivning, 
reglering och finansiering.

(15) Det krävs stora investeringar för att 
modernisera och bygga ut Europas 
energiinfrastruktur och förbinda nät över 
gränserna för att unionens energi- och 
klimatpolitiska mål för konkurrenskraft, 
hållbarhet och försörjningstrygghet ska 
kunna uppnås på ett kostnadseffektivt sätt. 
De beräknade investeringsbehoven i 
energiinfrastruktur fram till 2020 uppgår 
till 1 biljon euro, varav ungefär 
200 miljarder euro för infrastruktur för 
överföring och lagring av el och gas av 
europeisk betydelse. Bland projekten av 
europeisk betydelse riskerar investeringar 
på omkring 100 miljarder euro att inte 
genomföras på grund av hinder som är 
förknippade med tillståndsgivning, 
reglering och finansiering, enligt 
arbetsdokumentet från kommissionen till 
rådet (transport, telekommunikation och 
energi) av den 10 juni 2011 med titeln 
”Energy infrastructure investment needs 
and financing requirements”.

Or. en

Motivering

En harmonisering av dessa skäl med skälen i förordningen om riktlinjer för transeuropeiska 
energiinfrastrukturer.

Ändringsförslag 154
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Det krävs stora investeringar för att 
modernisera och bygga ut Europas

(15) Det krävs stora investeringar för att 
först minska, genom 
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energiinfrastruktur och förbinda nät över 
gränserna för att unionens energi- och 
klimatpolitiska mål för konkurrenskraft, 
hållbarhet och försörjningstrygghet ska 
kunna uppnås på ett kostnadseffektivt sätt. 
De beräknade investeringsbehoven i 
energiinfrastruktur fram till 2020 uppgår
till 1 biljon euro, varav ungefär 
200 miljarder euro för infrastruktur för 
överföring och lagring av el och gas av 
europeisk betydelse. Bland projekten av 
europeisk betydelse riskerar investeringar 
på omkring 100 miljarder euro att inte 
genomföras på grund av hinder som är 
förknippade med tillståndsgivning, 
reglering och finansiering.

energieffektivitetsåtgärder, sedan 
modernisera och slutligen, där ny 
infrastruktur behövs, bygga ut Europas 
elinfrastruktur för att unionens energi- och 
klimatpolitiska mål för konkurrenskraft, 
hållbarhet och försörjningstrygghet ska 
kunna uppnås på ett kostnadseffektivt sätt. 
Utan hänsyn till vad som är viktigast 
utifrån ett kostnadseffektivt perspektiv 
skulle de beräknade investeringsbehoven i 
energiinfrastruktur fram till 2020 kunna 
uppgå till 1 biljon euro, varav ungefär 
200 miljarder euro för infrastruktur för 
överföring och lagring av el och gas av 
europeisk betydelse.

Or. en

Ändringsförslag 155
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Det krävs stora investeringar för att 
modernisera och bygga ut Europas 
energiinfrastruktur och förbinda nät över 
gränserna för att unionens energi- och 
klimatpolitiska mål för konkurrenskraft, 
hållbarhet och försörjningstrygghet ska 
kunna uppnås på ett kostnadseffektivt sätt. 
De beräknade investeringsbehoven i 
energiinfrastruktur fram till 2020 uppgår 
till 1 biljon euro, varav ungefär 
200 miljarder euro för infrastruktur för 
överföring och lagring av el och gas av 
europeisk betydelse. Bland projekten av 
europeisk betydelse riskerar investeringar 
på omkring 100 miljarder euro att inte 
genomföras på grund av hinder som är 
förknippade med tillståndsgivning, 
reglering och finansiering.

(15) Det krävs stora investeringar för att 
modernisera och bygga ut Europas 
energiinfrastruktur och förbinda nät över 
gränserna, och därmed få bort alla 
energiöar, för att unionens energi- och 
klimatpolitiska mål för konkurrenskraft, 
hållbarhet och försörjningstrygghet ska 
kunna uppnås på ett kostnadseffektivt sätt. 
De beräknade investeringsbehoven i 
energiinfrastruktur fram till 2020 uppgår 
till 1 biljon euro, varav ungefär 
200 miljarder euro för infrastruktur för 
överföring och lagring av el och gas av 
europeisk betydelse. Bland projekten av 
europeisk betydelse riskerar investeringar 
på omkring 100 miljarder euro att inte 
genomföras på grund av hinder som är 
förknippade med tillståndsgivning, 



AM\912704SV.doc 37/137 PE496.337v01-00

SV

reglering och finansiering.

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Det krävs stora investeringar för att 
modernisera och bygga ut Europas 
energiinfrastruktur och förbinda nät över 
gränserna för att unionens energi- och 
klimatpolitiska mål för konkurrenskraft, 
hållbarhet och försörjningstrygghet ska 
kunna uppnås på ett kostnadseffektivt sätt. 
De beräknade investeringsbehoven i 
energiinfrastruktur fram till 2020 uppgår 
till 1 biljon euro, varav ungefär 
200 miljarder euro för infrastruktur för 
överföring och lagring av el och gas av 
europeisk betydelse. Bland projekten av 
europeisk betydelse riskerar investeringar 
på omkring 100 miljarder euro att inte 
genomföras på grund av hinder som är 
förknippade med tillståndsgivning, 
reglering och finansiering.

(15) Det krävs stora investeringar för att 
modernisera och bygga ut Europas 
energiinfrastruktur och förbinda nät över 
gränserna för att unionens energi- och 
klimatpolitiska mål för konkurrenskraft, 
hållbarhet och försörjningstrygghet ska 
kunna uppnås på ett kostnadseffektivt sätt. 
Motorvägar för el över långa avstånd 
kommer att ha stor betydelse för att 
komma till rätta med skillnaderna i el 
från förnybara källor genom att dela och 
distribuera dessa källor i hela unionen.
De beräknade investeringsbehoven i 
energiinfrastruktur fram till 2020 uppgår 
till 1 biljon euro, varav ungefär 
200 miljarder euro för infrastruktur för 
överföring och lagring av el och gas av 
europeisk betydelse. Bland projekten av 
europeisk betydelse riskerar investeringar 
på omkring 100 miljarder euro att inte 
genomföras på grund av hinder som är 
förknippade med tillståndsgivning, 
reglering och finansiering.

Or. en

Ändringsförslag 157
Mario Pirillo

Förslag till förordning
Skäl 16a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16a) I sitt meddelande COM(2011)0112 
av den 8 mars 2011, ”Färdplan för ett 
konkurrenskraftigt utsläppssnålt samhälle 
2050”, framhåller kommissionen 
ergiinfrastrukturernas centrala betydelse 
för uppnåendet av målet om en minskning 
med 85 procent av koldioxidutsläppen 
fram till 2050.

Or. it

Ändringsförslag 158
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Den 4 februari 2011 uppmanade 
Europeiska rådet25 kommissionen att 
effektivisera och förbättra förfarandena för 
tillstånd och att främja ett regelverk som är 
attraktivt för investeringar. Rådet 
underströk att marknaden måste stå för 
huvuddelen av investeringarna och att 
kostnaderna kommer att återfås genom 
avgifter. Europeiska rådet erkände att 
projekt som är motiverade med tanke på 
trygg energiförsörjning och solidaritet, men 
inte kan locka till sig marknadsbaserad 
finansiering, kräver offentlig finansiering.

(17) Den 4 februari 2011 uppmanade 
Europeiska rådet kommissionen att 
effektivisera, förenkla, påskynda och 
förbättra förfarandena för tillstånd och att 
främja ett regelverk som är attraktivt för 
investeringar. Rådet underströk att 
marknaden måste stå för huvuddelen av 
investeringarna och att kostnaderna 
kommer att återfås genom avgifter. 
Europeiska rådet erkände att projekt som är 
motiverade med tanke på trygg 
energiförsörjning, solidaritet och 
hållbarhet, men inte kan locka till sig 
tillräcklig marknadsbaserad finansiering, 
kräver offentlig finansiering.

Or. en

Ändringsförslag 159
António Fernando Correia de Campos
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Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Den 4 februari 2011 uppmanade 
Europeiska rådet25 kommissionen att 
effektivisera och förbättra förfarandena för 
tillstånd och att främja ett regelverk som är 
attraktivt för investeringar. Rådet 
underströk att marknaden måste stå för 
huvuddelen av investeringarna och att 
kostnaderna kommer att återfås genom 
avgifter. Europeiska rådet erkände att 
projekt som är motiverade med tanke på 
trygg energiförsörjning och solidaritet, men 
inte kan locka till sig marknadsbaserad 
finansiering, kräver offentlig finansiering.

(17) Den 4 februari 2011 uppmanade 
Europeiska rådet25 kommissionen att 
effektivisera och förbättra förfarandena för 
tillstånd och att främja ett regelverk som är 
attraktivt för investeringar. Rådet 
underströk att marknaden måste stå för 
huvuddelen av investeringarna och att 
kostnaderna kommer att återfås genom 
avgifter. Europeiska rådet erkände att 
projekt som är motiverade med tanke på 
trygg energiförsörjning och solidaritet, men 
inte kan locka till sig marknadsbaserad 
finansiering, kräver offentlig finansiering.
Rådet underströk också behovet av att 
modernisera och bygga ut Europas 
energiinfrastruktur och förbinda 
energinät över gränserna för att 
sammanhållningen mellan 
medlemsstaterna ska fungera, och för att 
tillhandahålla alternativa försörjnings-
eller genomfartsvägar och energikällor, 
samt för att utveckla förnybara 
energikällor som kan konkurrera med 
traditionella energikällor.

Or. en

Motivering

För att harmonisera dessa skäl med skälen i förordningen om riktlinjer för transeuropeiska 
energiinfrastrukturer.

Ändringsförslag 160
Vittorio Prodi, Graham Watson

Förslag till förordning
Skäl 18a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18a) I sitt betänkande om handel och 
klimatförändringar av den 24 oktober 
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2007(2007/2003(INI)) betonade 
parlamentet behovet av att avskaffa 
subventionerna till fossila bränslen. 
Europa 2020-strategin efterlyser en 
utfasning av miljöfarliga subventioner. I 
kommissionens färdplan för ett 
resurseffektivt Europa betonas de 
negativa effekterna av fossila bränslen 
och miljöfarliga subventioner och i den 
årliga tillväxtöversikten 2012 för den 
europeiska planeringsterminen kräver 
man att miljöfarliga subventioner ska 
avskaffas. Andelen resurser avsatta för 
energiinfrastruktur i Fonden för ett 
sammanlänkat Europa som fungerar som 
direkta eller indirekta subventioner till 
fossila bränslen bör därför begränsas.

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 18a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18a) Man bör öronmärka medel för 
elinfrastruktur på minst 75 % av den 
totala andelen energi inom Fonden för ett 
sammanlänkat Europa för att de olika 
investeringsbehoven i energiinfrastruktur 
ska återspeglas på korrekt sätt. I sin 
rapport till rådet (energi) i juni 2011 
uppskattade kommissionen 
investeringsbehoven för 
energiinfrastruktur av europeisk betydelse 
till 200 miljarder euro fram till 2020, och 
av dessa behöver 140 miljarder euro gå 
till elnät som distribuerar 
högspänningsström, och 
70 miljarder euro gå till rörledningar för 
gastransporter.
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Or. en

Ändringsförslag 162
Pilar del Castillo Vera

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Infrastrukturen för telekommunikation 
blir i allt större utsträckning 
internetbaserad, med starka kopplingar 
mellan bredbandsnät och digitala tjänster. 
Internet håller på att bli den dominerande 
plattformen för kommunikation, tjänster 
och affärsverksamhet. Därför är 
transeuropeisk tillgång till snabbt internet 
och digitala tjänster avgörande för 
ekonomisk tillväxt och den inre 
marknaden.

(19) Infrastrukturen för telekommunikation 
blir i allt större utsträckning 
internetbaserad, med starka kopplingar 
mellan bredbandsnät och digitala tjänster. 
Internet håller på att bli den dominerande 
plattformen för kommunikation, 
innovativa tjänster och affärsverksamhet. 
Därför är transeuropeisk tillgång till snabbt 
internet och digitala tjänster avgörande för 
ekonomisk tillväxt och den inre 
marknaden. Genom att, i enlighet med 
principen om teknikneutralitet, stimulera 
utbyggnad av snabba och ultrasnabba 
bredbandsnät i hela Europa, kommer 
utvecklingen och användningen av 
transeuropeiska digitala tjänster i sin tur 
att underlättas. Detta stöd får dock inte 
leda till en snedvridning av marknader 
och till att privata investeringar trängs 
undan.

Or. en

Ändringsförslag 163
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Infrastrukturen för telekommunikation 
blir i allt större utsträckning 
internetbaserad, med starka kopplingar 

(19) Infrastrukturen för telekommunikation 
blir i allt större utsträckning 
internetbaserad, med starka kopplingar 
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mellan bredbandsnät och digitala tjänster. 
Internet håller på att bli den dominerande 
plattformen för kommunikation, tjänster 
och affärsverksamhet. Därför är 
transeuropeisk tillgång till snabbt internet 
och digitala tjänster avgörande för 
ekonomisk tillväxt och den inre 
marknaden.

mellan bredbandsnät och digitala tjänster. 
Dessutom håller datormoln och 
programvara som tjänst på att växa fram 
som nya sätt att se på datavetenskap. 
Internet håller på att bli den dominerande 
plattformen för kommunikation, privata 
och offentliga tjänster och för 
gränsöverskridande affärsverksamhet och 
handel. Därför är transeuropeisk tillgång 
till allmänt, snabbt internet och innovativa 
digitala tjänster avgörande för ekonomisk 
tillväxt och den inre marknaden.

Or. en

Ändringsförslag 164
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Infrastrukturen för telekommunikation 
blir i allt större utsträckning 
internetbaserad, med starka kopplingar 
mellan bredbandsnät och digitala tjänster. 
Internet håller på att bli den dominerande 
plattformen för kommunikation, tjänster
och affärsverksamhet. Därför är 
transeuropeisk tillgång till snabbt internet 
och digitala tjänster avgörande för 
ekonomisk tillväxt och den inre 
marknaden.

(19) Infrastrukturen för telekommunikation 
blir i allt större utsträckning 
internetbaserad, med infrastruktur för
bredbandsnät som leder till utnyttjande av
digitala tjänster i en stor del av för 
samhället lämplig verksamhet. Internet 
håller på att bli den dominerande 
plattformen för kommunikation, social och 
kulturell sammanhållning och 
affärsverksamhet. Därför är transeuropeisk 
tillgång till snabbt internet och digitala 
tjänster avgörande för ekonomisk tillväxt 
och den inre marknaden.

Or. en

Ändringsförslag 165
Adina-Ioana Vălean

Förslag till förordning
Skäl 19
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Infrastrukturen för telekommunikation 
blir i allt större utsträckning 
internetbaserad, med starka kopplingar 
mellan bredbandsnät och digitala tjänster. 
Internet håller på att bli den dominerande 
plattformen för kommunikation, tjänster
och affärsverksamhet. Därför är 
transeuropeisk tillgång till snabbt internet 
och digitala tjänster avgörande för 
ekonomisk tillväxt och den inre 
marknaden.

(19) Infrastrukturen för telekommunikation 
blir i allt större utsträckning 
internetbaserad, med infrastruktur för
bredbandsnät som leder till utnyttjande av
digitala tjänster i många typer av 
verksamheter i samhället. Internet håller 
på att bli den dominerande plattformen för 
kommunikation, affärsverksamhet och
kulturell sammanhållning. Därför är 
transeuropeisk tillgång till snabbt internet 
och digitala tjänster avgörande för 
ekonomisk tillväxt och den inre 
marknaden.

Or. en

Ändringsförslag 166
Gunnar Hökmark

Förslag till förordning
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Moderna fiberbaserade nät för 
internetanslutning är en avgörande 
infrastruktur för framtiden med avseende 
på konnektiviteten för europeiska företag, i 
synnerhet små och medelstora företag som 
vill använda datormoln i syfte att förbättra 
kostnadseffektiviteten.

(20) Moderna fiberbaserade nät för 
internetanslutning är en avgörande 
infrastruktur för framtiden med avseende 
på konnektiviteten för europeiska företag, i 
synnerhet små och medelstora företag som 
vill använda datormoln i syfte att förbättra 
kostnadseffektiviteten. Tyvärr är 
utbyggnaden av fiberoptiska och 
ultrasnabba bredbandsanslutningar i 
Europa fortfarande otillfredsställande 
samtidigt som andra ekonomier går 
snabbt framåt och blir världsledande 
genom att erbjuda betydligt högre 
kapacitet och hastigheter 1 Gbps och över. 
Investeringar i fiberoptik, både i hemmen 
och i passiv infrastruktur i stamnätet, är 
mycket viktigt om Europa ska vara 
centrum för nya innovationer, kunskaper 
och tjänster.
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Or. en

Ändringsförslag 167
Pilar del Castillo Vera

Förslag till förordning
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Moderna fiberbaserade nät för 
internetanslutning är en avgörande 
infrastruktur för framtiden med avseende 
på konnektiviteten för europeiska företag, i 
synnerhet små och medelstora företag som 
vill använda datormoln i syfte att förbättra 
kostnadseffektiviteten.

(20) Moderna fiberbaserade nät för 
internetanslutning är en avgörande 
infrastruktur för framtiden med avseende 
på konnektiviteten för europeiska företag, i 
synnerhet små och medelstora företag som 
vill använda datormoln i syfte att förbättra 
kostnadseffektiviteten. För att undvika 
överlappande infrastruktur, förebygga 
investeringsflykt och öka 
kapacitetsuppbyggnad i syfte att skapa 
nya investeringsmöjligheter och främja 
kostnadsreducerande åtgärder, bör man 
satsa på att förbättra samordningen av 
EU-stöd till bredband från FSE och stöd 
till bredband från alla andra tillgängliga 
källor, även genom nationella 
bredbandsplaner.

Or. en

Ändringsförslag 168
Adina-Ioana Vălean

Förslag till förordning
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Moderna fiberbaserade nät för 
internetanslutning är en avgörande 
infrastruktur för framtiden med avseende 
på konnektiviteten för europeiska företag, i 
synnerhet små och medelstora företag som 
vill använda datormoln i syfte att förbättra 

(20) Moderna snabba nät för 
internetanslutning är en avgörande 
infrastruktur för framtiden med avseende 
på konnektiviteten för europeiska företag, i 
synnerhet små och medelstora företag som 
vill använda datormoln i syfte att förbättra 
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kostnadseffektiviteten. kostnadseffektiviteten. På området för 
telekommunikation kommer särskild 
tonvikt att läggas vid åtgärder som stöder 
målen för införande av datormoln och 
ultrasnabba trådlösa nätverk.

Or. en

Ändringsförslag 169
Mario Pirillo

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) Europa 2020-strategin27 uppmanar till 
genomförandet av den digitala agendan för 
Europa28 som fastställer en stabil rättslig 
ram som stimulerar investeringar i en 
öppen och konkurrenskraftig infrastruktur 
för höghastighetsinternet och därmed 
förknippade tjänster. I juni 2010 godkände 
Europeiska rådet den digitala agendan för 
Europa och uppmanade alla institutioner att 
delta i dess fullständiga genomförande29.

(21) Europa 2020-strategin27 uppmanar till 
genomförandet av den digitala agendan för 
Europa28 som fastställer en stabil rättslig 
ram som stimulerar investeringar i en 
öppen och konkurrenskraftig infrastruktur 
för höghastighetsinternet och därmed 
förknippade tjänster. I juni 2010 godkände 
Europeiska rådet den digitala agendan för 
Europa och uppmanade alla institutioner att 
delta i dess fullständiga genomförande29. 
Målet för den digitala agendan för 
Europa är att samtliga medborgare ska ha 
tillgång till en bredbandsanslutning på 
30 Mbps senast 2020 och att hälften av 
medborgarna ska ha tillgång till en 
bredbandsanslutning på över 100 Mbps.

Or. it

Ändringsförslag 170
Gunnar Hökmark, Evžen Tošenovský

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) Europa 2020-strategin27 uppmanar till (21) Europa 2020-strategin27 uppmanar till 
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genomförandet av den digitala agendan för 
Europa28 som fastställer en stabil rättslig 
ram som stimulerar investeringar i en 
öppen och konkurrenskraftig infrastruktur 
för höghastighetsinternet och därmed 
förknippade tjänster. I juni 2010 godkände 
Europeiska rådet den digitala agendan för 
Europa och uppmanade alla institutioner 
att delta i dess fullständiga 
genomförande29.

genomförandet av den digitala agendan för 
Europa28 som fastställer en stabil rättslig 
ram som stimulerar investeringar i en 
öppen och konkurrenskraftig infrastruktur 
för höghastighetsinternet och därmed 
förknippade tjänster. Målen för 2020 bör 
dock ses över, och ha som syfte att Europa 
senast 2020 ska ha världens högsta 
bredbandshastigheter genom att se till att 
alla EU-medborgare har tillgång till 
100 Mbps och hälften av hushållen har 
tillgång till 1 Gbits eller mer29.

Or. en

Ändringsförslag 171
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) Europa 2020-strategin27 uppmanar till 
genomförandet av den digitala agendan för 
Europa28 som fastställer en stabil rättslig 
ram som stimulerar investeringar i en 
öppen och konkurrenskraftig infrastruktur 
för höghastighetsinternet och därmed 
förknippade tjänster. I juni 2010 godkände 
Europeiska rådet den digitala agendan för 
Europa och uppmanade alla institutioner att 
delta i dess fullständiga genomförande29.

(21) Europa 2020-strategin27 uppmanar till 
genomförandet av den digitala agendan för 
Europa28 som fastställer en stabil rättslig 
ram som stimulerar investeringar i en 
öppen och konkurrenskraftig infrastruktur 
för höghastighetsinternet och därmed 
förknippade tjänster, som kommer att 
utgöra basen för den digitala inre 
marknaden. I juni 2010 godkände 
Europeiska rådet den digitala agendan för 
Europa och uppmanade alla institutioner att 
delta i dess fullständiga genomförande29.

Or. en

Ändringsförslag 172
Gunnar Hökmark

Förslag till förordning
Skäl 21a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21a) För att säkerställa Europeiska 
unionens konkurrenskraft och främja en 
växande och världsledande europeisk 
tjänsteekonomi, bör målen i den 
nuvarande digitala agendan uppnås 
senast 2015 i stället för 2020.

Or. en

Ändringsförslag 173
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till förordning
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) Den 31 maj 2010 fastställde rådet att 
Europa bör lägga de resurser som krävs på 
utvecklingen av en digital inre marknad 
som baseras på snabbt och ultrasnabbt 
internet och interoperabla tillämpningar, 
och konstaterade att effektiva och 
konkurrenskraftiga investeringar i nästa 
generation bredbandsnät kommer att vara 
viktiga för innovation, konsumenters 
valfrihet och för unionens konkurrenskraft 
och skulle kunna ge bättre livskvalitet, tack 
vare bättre hälso- och sjukvård, säkrare 
transporter, nya möjligheter på 
medieområdet och förenklad tillgång till 
varor och tjänster, i synnerhet över 
gränser30.

(22) Den 31 maj 2010 fastställde rådet att 
Europa bör lägga de resurser som krävs på 
utvecklingen av en digital inre marknad 
som baseras på snabbt och ultrasnabbt 
internet och interoperabla tillämpningar, 
och konstaterade att effektiva och 
konkurrenskraftiga investeringar i nästa 
generation bredbandsnät kommer att vara 
nödvändiga för innovation, konsumenters 
valfrihet och för unionens konkurrenskraft 
och skulle kunna ge bättre livskvalitet, tack 
vare bättre hälso- och sjukvård, säkrare 
transporter, nya möjligheter på 
medieområdet och förenklad tillgång till 
varor, tjänster och kunskap, i synnerhet 
över gränser30.

Or. en

Ändringsförslag 174
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Skäl 22a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22a) I Europaparlamentets resolution av 
den 5 maj 2010 efterlyste parlamentet 
investeringar i öppna källor och särskilt 
fokus på uppbyggnad av Gbps-nät för 
europeiska forskningsinstitut och 
universitet samt tillgång till ultrasnabba 
anslutningar för små och medelstora 
företag till ett rimligt pris.

Or. en

Ändringsförslag 175
Gunnar Hökmark

Förslag till förordning
Skäl 23a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23a) Offentliga investeringar i snabba 
och ultrasnabba bredbandsnät får inte 
snedvrida konkurrensen i onödan eller 
hämma investeringar. De bör användas 
för att dra till sig privata investeringar 
och endast då det inte finns något 
kommersiellt intresse att investera.

Or. en

Ändringsförslag 176
James Elles, Roberts Zīle

Förslag till förordning
Skäl 23a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23a) Merparten av den forskning som 
finns tillgänglig visar tydligt på att 
fördelarna med att investera i IKT-
infrastruktur för att skapa sysselsättning 
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och tillväxt både på lång och kort sikt 
ökar, inte bara genom investeringarna i 
själva byggandet av infrastruktur, utan 
också på grund av den omedelbara, starka 
och hållbara multiplikatoreffekten av 
ökad digital kompetens i hela ekonomin, 
särskilt för småföretagen. Allt bör göras 
för att tydliggöra de medel som finns 
tillgängliga i unionens budget och även 
för att befintliga medel ska anpassas till 
användning av IKT.

Or. en

Ändringsförslag 177
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) Det är nödvändigt att utveckla ett 
starkt och sammanhängande nät som täcker 
hela EU för digital leverans av tjänster i 
allmänhetens intresse, där både offentliga 
aktörer och det civila samhället deltar på 
nationell och regional nivå, och det är 
därför viktigt att sörja för en strukturerad 
EU-finansiering av kostnaderna för system 
och programvaruutveckling, samt för 
underhåll av en motståndskraftig hubb för 
sådana nät, med bara inhemska kostnader 
kvar för de nationella operatörernas 
budgetar.

(24) Det är nödvändigt att utveckla ett 
starkt och sammanhängande nät som täcker 
hela EU för digital leverans av tjänster i 
allmänhetens intresse, där både offentliga 
aktörer och det civila samhället deltar på 
nationell och regional nivå, och det är 
därför viktigt att sörja för en strukturerad 
EU-finansiering av kostnaderna för system 
och programvaruutveckling, samt för 
underhåll av en motståndskraftig hubb för 
sådana nät, med bara inhemska kostnader 
kvar för de nationella operatörernas 
budgetar. Särskild prioritet bör ges alla 
system och all programvara som utvecklas 
och som finansieras med offentliga medel 
för att de ska spridas i form av öppna och 
lättillgängliga standarder som lätt kan 
erhållas och användas av alla aktörer i 
samhället, inklusive ideella aktörer, och 
att den kod som skapats genom de 
offentliga investeringarna alltid görs 
tillgänglig som en öppen källa för 
allmänheten.
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Or. en

Ändringsförslag 178
Pilar del Castillo Vera

Förslag till förordning
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) Det är nödvändigt att utveckla ett 
starkt och sammanhängande nät som täcker 
hela EU för digital leverans av tjänster i 
allmänhetens intresse, där både offentliga 
aktörer och det civila samhället deltar på 
nationell och regional nivå, och det är 
därför viktigt att sörja för en strukturerad 
EU-finansiering av kostnaderna för system 
och programvaruutveckling, samt för 
underhåll av en motståndskraftig hubb för 
sådana nät, med bara inhemska kostnader 
kvar för de nationella operatörernas 
budgetar.

(24) Det är nödvändigt att utveckla ett 
starkt och sammanhängande nät som täcker 
hela EU för digital leverans av tjänster i 
allmänhetens intresse, där både offentliga 
aktörer och det civila samhället deltar på 
nationell och regional nivå, och det är 
därför viktigt att sörja för en strukturerad 
EU-finansiering av kostnaderna för system 
och programvaruutveckling, samt för 
underhåll av en motståndskraftig hubb för 
sådana nät, med bara inhemska kostnader 
kvar för de nationella operatörernas 
budgetar. För att fullborda den digitala 
inre marknaden krävs nära samarbete 
och samordning av insatserna i FSE-
programmet med nationella och regionala 
bredbandsinsatser.

Or. en

Ändringsförslag 179
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till förordning
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) Det är nödvändigt att utveckla ett 
starkt och sammanhängande nät som täcker 
hela EU för digital leverans av tjänster i 
allmänhetens intresse, där både offentliga 
aktörer och det civila samhället deltar på 
nationell och regional nivå, och det är 

(24) Det är nödvändigt att utveckla ett 
starkt och sammanhängande nät som täcker 
hela EU för digital leverans av tjänster i 
allmänhetens intresse, där både offentliga 
aktörer och det civila samhället deltar på 
nationell och regional nivå, och det är 
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därför viktigt att sörja för en strukturerad 
EU-finansiering av kostnaderna för system 
och programvaruutveckling, samt för 
underhåll av en motståndskraftig hubb för 
sådana nät, med bara inhemska kostnader 
kvar för de nationella operatörernas 
budgetar.

därför viktigt att sörja för en strukturerad 
EU-finansiering av kostnaderna för system 
och programvaruutveckling, samt 
cybersäkerhet och för underhåll av en 
motståndskraftig hubb för sådana nät, med 
bara inhemska kostnader kvar för de 
nationella operatörernas budgetar.

Or. en

Ändringsförslag 180
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Skäl 26a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26a) Vid tillämpningen av finansiella 
instrument med målet att skapa 
transeuropeiska bastjänster bör man 
särskilt se till att tjänster baseras på 
öppna och lättillgängliga standarder som 
lätt kan granskas, erhållas och användas 
av alla aktörer i samhället, och att den 
utvecklingsprocess som är standard är 
öppen, transparent och till för alla aktörer 
som är intresserade, även ideella aktörer, 
och att den källkod som skapats genom de 
offentliga investeringarna i tillämpningar 
för bastjänster alltid görs tillgängliga för 
allmänheten.

Or. en

Motivering

Detta är ett enkelt och nödvändigt steg mot att garantera en interoperabilitet som ger högsta 
möjliga flexibilitet för en lokal och regional anpassning genom att små och medelstora 
företag eller ideella aktörer deltar.

Ändringsförslag 181
Amelia Andersdotter
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Förslag till förordning
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27) För att säkerställa interoperabilitet 
över gränserna vid utbyggnaden av 
storskaliga infrastrukturprojekt, särskilt när 
det gäller bastjänster, kan kommissionen, 
medlemsstaterna och/eller deras 
stödmottagare komma att behöva 
genomföra upphandling och installation av 
utrustning samtidigt. I sådana fall kan det 
finansiella stödet från unionen behöva 
fördelas på upphandlingar som utförs av de 
som tillhandahåller infrastrukturen i 
medlemsstaterna, antingen för deras egen 
räkning eller i samarbete med 
kommissionen. Bestämmelserna möjliggör 
också flera leverantörer, vilket kan behövas 
för bland annat flerspråkiga lösningar, för 
att säkra försörjningstrygghet och/eller 
införa nätredundans som krävs för att 
eliminera avbrottstid i infrastrukturnäten 
som kan uppstå till följd av avbrott på ett 
enda ställe.

(27) För att säkerställa interoperabilitet 
över gränserna vid utbyggnaden av 
storskaliga infrastrukturprojekt, särskilt när 
det gäller bastjänster, kan kommissionen, 
medlemsstaterna och/eller deras 
stödmottagare komma att behöva 
genomföra upphandling och installation av 
utrustning samtidigt. För att lättare 
uppfylla kravet på interoperabilitet bör 
företräde ges till lösningar som tillämpar 
öppna, transparenta och avgiftsfria 
standarder. I sådana fall kan det finansiella 
stödet från unionen behöva fördelas på 
upphandlingar som utförs av de som 
tillhandahåller infrastrukturen i 
medlemsstaterna, antingen för deras egen 
räkning eller i samarbete med 
kommissionen. Bestämmelserna möjliggör 
också flera leverantörer, vilket kan behövas 
för bland annat flerspråkiga lösningar, för 
att säkra försörjningstrygghet och/eller 
införa nätredundans som krävs för att 
eliminera avbrottstid i infrastrukturnäten 
som kan uppstå till följd av avbrott på ett 
enda ställe.

Or. en

Ändringsförslag 182
Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till förordning
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27) För att säkerställa interoperabilitet 
över gränserna vid utbyggnaden av 
storskaliga infrastrukturprojekt, särskilt när 
det gäller bastjänster, kan kommissionen, 
medlemsstaterna och/eller deras 

(27) För att säkerställa interoperabilitet 
över gränserna vid utbyggnaden av 
storskaliga infrastrukturprojekt, särskilt när 
det gäller bastjänster, kan kommissionen, 
medlemsstaterna, regionerna, de lokala 



AM\912704SV.doc 53/137 PE496.337v01-00

SV

stödmottagare komma att behöva 
genomföra upphandling och installation av 
utrustning samtidigt. I sådana fall kan det 
finansiella stödet från unionen behöva 
fördelas på upphandlingar som utförs av de 
som tillhandahåller infrastrukturen i 
medlemsstaterna, antingen för deras egen 
räkning eller i samarbete med 
kommissionen. Bestämmelserna möjliggör
också flera leverantörer, vilket kan behövas 
för bland annat flerspråkiga lösningar, för 
att säkra försörjningstrygghet och/eller 
införa nätredundans som krävs för att 
eliminera avbrottstid i infrastrukturnäten 
som kan uppstå till följd av avbrott på ett 
enda ställe.

myndigheterna och/eller deras 
stödmottagare komma att behöva 
genomföra upphandling och installation av 
utrustning samtidigt. I sådana fall kan det 
finansiella stödet från unionen behöva 
fördelas på upphandlingar som utförs av de 
som tillhandahåller infrastrukturen i 
medlemsstaterna eller i de behöriga 
regionerna, antingen för deras egen 
räkning eller i samarbete med 
kommissionen. Bestämmelserna möjliggör 
också flera leverantörer, vilket kan behövas 
för bland annat flerspråkiga lösningar, för 
att säkra försörjningstrygghet och/eller 
införa nätredundans som krävs för att 
eliminera avbrottstid i infrastrukturnäten 
som kan uppstå till följd av avbrott på ett 
enda ställe.

Or. es

Ändringsförslag 183
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28) Generiska tjänster inom områden av 
allmänt intresse (som bastjänster) drabbas 
ofta av en hög grad av 
marknadsmisslyckanden. De områden som 
ska finansieras är förknippade med 
tillhandahållandet av offentliga tjänster 
(e-hälsa, e-identitet, e-upphandling, 
storskalig utbyggnad och interoperabilitet) 
och är därmed inte kommersiellt sett på en 
startnivå. Dessutom, om endast bastjänster 
finansieras, skulle utmaningen vara att 
skapa de rätta incitamenten på 
medlemsstatsnivå och regional nivå för att 
faktiskt införa tjänster av allmänt intresse. 
Detta beror i synnerhet på bristande 
incitament på nationell nivå att ansluta 
nationella system till bassystemet (dvs. 

(28) Generiska tjänster inom områden av 
allmänt intresse (som bastjänster) drabbas 
ofta av en hög grad av 
marknadsmisslyckanden. De områden som 
ska finansieras är förknippade med 
tillhandahållandet av offentliga tjänster 
(e-hälsa, e-identitet, e-upphandling, 
storskalig utbyggnad och interoperabilitet) 
och är därmed inte kommersiellt sett på en 
startnivå. Dessutom, om endast bastjänster 
finansieras, skulle utmaningen vara att 
skapa de rätta incitamenten på 
medlemsstatsnivå och regional nivå för att 
faktiskt införa tjänster av allmänt intresse. 
Detta beror i synnerhet på bristande 
incitament på nationell nivå att ansluta 
nationella system till bassystemet (dvs. 
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utveckla förutsättningar för 
interoperabilitet och gränsöverskridande 
tjänster) samt på att privata investerare inte 
ensamma skulle garantera utbyggnaden av 
tjänster inom interoperabla ramar.

utveckla förutsättningar för 
interoperabilitet och gränsöverskridande 
tjänster) samt på att privata investerare inte 
ensamma skulle garantera utbyggnaden av 
tjänster inom interoperabla ramar. Innan 
stora nya investeringar görs bör man 
noga överväga de lösningar med öppna 
källor som redan har valts i många 
regioner runt om i Europa, och 
möjligheten att sprida dem till andra 
regioner.

Or. en

Motivering

Öppen källkod har redan införts på ett framgångsrikt sätt inom flera offentliga sektorer runt 
om i Europa, bl.a. i vissa regioner i Spanien liksom i München (Tyskland) som utgör bra 
exempel. Det finns dock flera exempel i andra medlemsstater, t. ex i Eksjö och Rättvik i 
Sverige. Det är ännu vanligare att endast delvis införa öppen källa.

Ändringsförslag 184
Mario Pirillo

Förslag till förordning
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28) Generiska tjänster inom områden av 
allmänt intresse (som bastjänster) drabbas 
ofta av en hög grad av 
marknadsmisslyckanden. De områden som 
ska finansieras är förknippade med 
tillhandahållandet av offentliga tjänster 
(e-hälsa, e-identitet, e-upphandling, 
storskalig utbyggnad och interoperabilitet) 
och är därmed inte kommersiellt sett på en 
startnivå. Dessutom, om endast bastjänster 
finansieras, skulle utmaningen vara att 
skapa de rätta incitamenten på 
medlemsstatsnivå och regional nivå för att 
faktiskt införa tjänster av allmänt intresse. 
Detta beror i synnerhet på bristande 
incitament på nationell nivå att ansluta 
nationella system till bassystemet (dvs. 
utveckla förutsättningar för 

(28) Generiska tjänster inom områden av 
allmänt intresse (som bastjänster) drabbas 
ofta av en hög grad av 
marknadsmisslyckanden. De områden som 
ska finansieras är förknippade med 
tillhandahållandet av offentliga tjänster 
(e-hälsa, e-identitet, e-upphandling och e-
lärande, storskalig utbyggnad och 
interoperabilitet) och är därmed inte 
kommersiellt sett på en startnivå. 
Dessutom, om endast bastjänster 
finansieras, skulle utmaningen vara att 
skapa de rätta incitamenten på 
medlemsstatsnivå och regional nivå för att 
faktiskt införa tjänster av allmänt intresse. 
Detta beror i synnerhet på bristande 
incitament på nationell nivå att ansluta 
nationella system till bassystemet (dvs. 
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interoperabilitet och gränsöverskridande 
tjänster) samt på att privata investerare inte 
ensamma skulle garantera utbyggnaden av 
tjänster inom interoperabla ramar.

utveckla förutsättningar för 
interoperabilitet och gränsöverskridande 
tjänster) samt på att privata investerare inte
ensamma skulle garantera utbyggnaden av 
tjänster inom interoperabla ramar.

Or. it

Ändringsförslag 185
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28) Generiska tjänster inom områden av 
allmänt intresse (som bastjänster) drabbas 
ofta av en hög grad av 
marknadsmisslyckanden. De områden som 
ska finansieras är förknippade med 
tillhandahållandet av offentliga tjänster 
(e-hälsa, e-identitet, e-upphandling, 
storskalig utbyggnad och interoperabilitet) 
och är därmed inte kommersiellt sett på en 
startnivå. Dessutom, om endast bastjänster 
finansieras, skulle utmaningen vara att 
skapa de rätta incitamenten på 
medlemsstatsnivå och regional nivå för att 
faktiskt införa tjänster av allmänt intresse. 
Detta beror i synnerhet på bristande 
incitament på nationell nivå att ansluta 
nationella system till bassystemet (dvs. 
utveckla förutsättningar för 
interoperabilitet och gränsöverskridande 
tjänster) samt på att privata investerare inte 
ensamma skulle garantera utbyggnaden av 
tjänster inom interoperabla ramar.

(28) Generiska tjänster inom områden av 
allmänt intresse (som bastjänster) drabbas 
ofta av en hög grad av 
marknadsmisslyckanden. De områden som 
ska finansieras är förknippade med 
tillhandahållandet av offentliga tjänster 
(e-hälsa, e-identitet, e-upphandling,
storskalig utbyggnad och interoperabilitet 
samt digitalisering av det europeiska 
kulturarvet) och är därmed inte 
kommersiellt sett på en startnivå. 
Dessutom, om endast bastjänster 
finansieras, skulle utmaningen vara att 
skapa de rätta incitamenten på 
medlemsstatsnivå och regional nivå för att 
faktiskt införa tjänster av allmänt intresse. 
Detta beror i synnerhet på bristande 
incitament på nationell nivå att ansluta 
nationella system till bassystemet (dvs. 
utveckla förutsättningar för 
interoperabilitet och gränsöverskridande 
tjänster) samt på att privata investerare inte 
ensamma skulle garantera utbyggnaden av 
tjänster inom interoperabla ramar.

Or. ro
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Ändringsförslag 186
Pilar del Castillo Vera

Förslag till förordning
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28) Generiska tjänster inom områden av 
allmänt intresse (som bastjänster) drabbas 
ofta av en hög grad av 
marknadsmisslyckanden. De områden som 
ska finansieras är förknippade med 
tillhandahållandet av offentliga tjänster 
(e-hälsa, e-identitet, e-upphandling, 
storskalig utbyggnad och interoperabilitet) 
och är därmed inte kommersiellt sett på en 
startnivå. Dessutom, om endast bastjänster 
finansieras, skulle utmaningen vara att 
skapa de rätta incitamenten på 
medlemsstatsnivå och regional nivå för att 
faktiskt införa tjänster av allmänt intresse. 
Detta beror i synnerhet på bristande 
incitament på nationell nivå att ansluta 
nationella system till bassystemet (dvs. 
utveckla förutsättningar för 
interoperabilitet och gränsöverskridande 
tjänster) samt på att privata investerare inte 
ensamma skulle garantera utbyggnaden av 
tjänster inom interoperabla ramar.

(28) Generiska tjänster inom områden av 
allmänt intresse (som bastjänster) drabbas 
ofta av en hög grad av 
marknadsmisslyckanden. De områden som 
ska finansieras är förknippade med 
tillhandahållandet av offentliga tjänster 
(e-hälsa, e-identitet, e-upphandling, 
storskalig utbyggnad och interoperabilitet) 
och är därmed inte kommersiellt sett på en 
startnivå. Dessutom, om endast bastjänster 
finansieras, skulle utmaningen vara att 
skapa de rätta incitamenten på 
medlemsstatsnivå och regional nivå för att 
faktiskt införa tjänster av allmänt intresse. 
Detta beror i synnerhet på bristande 
incitament på nationell nivå att ansluta 
nationella system till bassystemet (dvs. 
utveckla förutsättningar för 
interoperabilitet och gränsöverskridande 
tjänster) samt på att privata investerare inte 
ensamma skulle garantera utbyggnaden av 
tjänster inom interoperabla ramar. Projekt 
av gemensamt intresse som rör 
gränsöverskridande tjänster för e-
förvaltning bör beakta de 
25 rekommendationerna i den europeiska 
interoperabilitetsramen för europeiska 
offentliga tjänster som tar upp särskilda 
krav på interoperabilitet.

Or. en

Ändringsförslag 187
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till förordning
Skäl 28



AM\912704SV.doc 57/137 PE496.337v01-00

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28) Generiska tjänster inom områden av 
allmänt intresse (som bastjänster) drabbas 
ofta av en hög grad av 
marknadsmisslyckanden. De områden som 
ska finansieras är förknippade med 
tillhandahållandet av offentliga tjänster 
(e-hälsa, e-identitet, e-upphandling, 
storskalig utbyggnad och interoperabilitet) 
och är därmed inte kommersiellt sett på en 
startnivå. Dessutom, om endast bastjänster 
finansieras, skulle utmaningen vara att 
skapa de rätta incitamenten på 
medlemsstatsnivå och regional nivå för att 
faktiskt införa tjänster av allmänt intresse. 
Detta beror i synnerhet på bristande 
incitament på nationell nivå att ansluta 
nationella system till bassystemet (dvs. 
utveckla förutsättningar för 
interoperabilitet och gränsöverskridande 
tjänster) samt på att privata investerare inte 
ensamma skulle garantera utbyggnaden av 
tjänster inom interoperabla ramar.

(28) Generiska tjänster inom områden av 
allmänt intresse (som bastjänster) drabbas 
ofta av en hög grad av 
marknadsmisslyckanden. De områden som 
ska finansieras är förknippade med 
tillhandahållandet av offentliga tjänster (e-
hälsa, e-identitet, e-förvaltning, e-lärande, 
e-upphandling, storskalig utbyggnad och 
interoperabilitet) och är därmed inte 
kommersiellt sett på en startnivå. 
Dessutom, om endast bastjänster 
finansieras, skulle utmaningen vara att 
skapa de rätta incitamenten på 
medlemsstatsnivå och regional nivå för att 
faktiskt införa tjänster av allmänt intresse. 
Detta beror i synnerhet på bristande 
incitament på nationell nivå att ansluta 
nationella system till bassystemet (dvs. 
utveckla förutsättningar för 
interoperabilitet och gränsöverskridande 
tjänster) samt på att privata investerare inte 
ensamma skulle garantera utbyggnaden av 
tjänster inom interoperabla ramar.

Or. en

Ändringsförslag 188
Pilar del Castillo Vera

Förslag till förordning
Skäl 29a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29a) Utbredningen av 
gränsöverskridande tjänster genom 
inrättandet av elektroniska förfaranden 
för att flytta från ett europeiskt land till ett 
annat kommer att betyda att alla 
nödvändiga administrativa ärenden kan 
skötas elektroniskt, vilket underlättar 
européers rörlighet samtidigt som 
kostnaderna minskar. Dessa tjänster har 
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därför potential att på ett positivt sätt 
förändra européers möjlighet att arbeta, 
studera och bo i andra medlemsstater, 
genom kontaktpunkter där man 
registrerar en adressändring till alla 
offentliga myndigheter i mållandet (lokala 
myndigheter, skola, doktor, polis m.m.) 
med ursprungslandets elektroniska id-
kort.

Or. en

Ändringsförslag 189
Ádám Kósa, Erik Bánki

Förslag till förordning
Skäl 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(30) Horisont 2020 – det framtida 
ramprogrammet för forskning och 
innovation – ska bland annat inriktas på att 
ta itu med samhälleliga utmaningar (t.ex. 
smarta, miljövänliga och integrerade 
transporter, säker, ren och effektiv energi, 
e-hälsa, förvaltning och hållbar utveckling) 
för att direkt möta de utmaningar som 
identifieras i Europa 2020-strategin genom 
stöd till verksamhet som täcker hela 
spektrumet från forskning till marknad. 
Horisont 2020 kommer att stödja alla 
stadier i innovationskedjan, särskilt 
verksamhet som ligger närmare 
marknaden, inbegripet innovativa 
finansieringsinstrument. För att unionens 
finansiering ska få större genomslagskraft 
och i syfte att säkerställa enhetlighet 
kommer Fonden för ett sammanlänkat 
Europa att samverka intensivt med 
Horisont 2020.

(30) Horisont 2020 – det framtida 
ramprogrammet för forskning och 
innovation – ska bland annat inriktas på att 
ta itu med samhälleliga utmaningar (t.ex. 
smarta, miljövänliga, tillgängliga och 
integrerade transporter, säker, ren och 
effektiv energi, e-hälsa, förvaltning och 
hållbar utveckling) för att direkt möta de 
utmaningar som identifieras i Europa 2020-
strategin genom stöd till verksamhet som 
täcker hela spektrumet från forskning till 
marknad. Horisont 2020 kommer att stödja 
alla stadier i innovationskedjan, särskilt 
verksamhet som ligger närmare 
marknaden, inbegripet innovativa 
finansieringsinstrument. För att unionens 
finansiering ska få större genomslagskraft 
och i syfte att säkerställa enhetlighet 
kommer Fonden för ett sammanlänkat 
Europa att samverka intensivt med
Horisont 2020.

Or. en
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Motivering

Tillgången till transporter har blivit en stor samhällsfråga i ett Europa där det finns 
80 miljoner personer med funktionshinder, där befolkningen åldras och där hänsyn måste tas 
till miljön.

Ändringsförslag 190
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till förordning
Skäl 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(30) Horisont 2020 – det framtida 
ramprogrammet för forskning och 
innovation – ska bland annat inriktas på att 
ta itu med samhälleliga utmaningar (t.ex. 
smarta, miljövänliga och integrerade 
transporter, säker, ren och effektiv energi, 
e-hälsa, förvaltning och hållbar utveckling) 
för att direkt möta de utmaningar som 
identifieras i Europa 2020-strategin genom 
stöd till verksamhet som täcker hela 
spektrumet från forskning till marknad. 
Horisont 2020 kommer att stödja alla 
stadier i innovationskedjan, särskilt 
verksamhet som ligger närmare 
marknaden, inbegripet innovativa 
finansieringsinstrument. För att unionens 
finansiering ska få större genomslagskraft 
och i syfte att säkerställa enhetlighet 
kommer Fonden för ett sammanlänkat 
Europa att samverka intensivt med 
Horisont 2020.

(30) Horisont 2020 – det framtida 
ramprogrammet för forskning och 
innovation – ska bland annat inriktas på att 
ta itu med samhälleliga utmaningar (t.ex. 
smarta, miljövänliga och integrerade 
transporter, säker, ren och effektiv energi, 
e-hälsa, förvaltning och hållbar utveckling) 
för att direkt möta de utmaningar som 
identifieras i Europa 2020-strategin genom 
stöd till verksamhet som täcker hela 
spektrumet från forskning till marknad. 
Horisont 2020 kommer att stödja alla 
stadier i innovationskedjan, särskilt 
verksamhet som ligger närmare 
marknaden, inbegripet innovativa 
finansieringsinstrument. Dessutom har 
Europeiska institutet för innovation och 
teknik (EIT) samma mål när det gäller att 
ta itu med dessa samhälleliga 
utmaningar, nämligen att inrikta sig på 
utnyttjande av forskningsresultat och 
utveckling av innovativa produkter och 
tjänster. För att unionens finansiering ska 
få större genomslagskraft och i syfte att 
säkerställa enhetlighet kommer Fonden för 
ett sammanlänkat Europa att samverka 
intensivt med Horisont 2020 och EIT.

Or. en
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Ändringsförslag 191
Sabine Wils

Förslag till förordning
Skäl 33

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(33) Skatteåtgärder i många medlemsstater 
kommer att driva eller har redan drivit 
offentliga myndigheter till att ompröva sina 
program för investeringar i infrastruktur. I 
detta sammanhang har offentlig-privata 
partnerskap betraktats som en effektiv 
metod för att skapa infrastrukturprojekt
som garanterar att politiska mål uppfylls 
som exempelvis att bekämpa 
klimatförändringarna, främja alternativa 
energikällor samt energi- och 
resurseffektivitet, främja hållbara 
transporter och bygga ut bredbandsnät. I 
sitt meddelande om offentlig-privata 
partnerskap av den 19 november 200933

åtog sig kommissionen att förbättra 
tillgången till finansiering för sådana 
partnerskap genom att utvidga 
tillämpningsområdet för befintliga 
finansieringsinstrument.

(33) Skatteåtgärder i många medlemsstater 
kommer att driva eller har redan drivit 
offentliga myndigheter till att ompröva sina 
program för investeringar i infrastruktur 
som garanterar att politiska mål uppfylls 
som exempelvis att bekämpa 
klimatförändringarna, främja alternativa 
energikällor samt energi- och 
resurseffektivitet, främja hållbara 
transporter och bygga ut bredbandsnät.

Or. en

Motivering

Hänvisning ska endast göras till den stimulerande effekt som medlemsstaternas 
finanspolitiska åtgärder har, eftersom effekten av de offentlig-privata partnerskapen 
fortfarande måste bevisas.

Ändringsförslag 192
Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till förordning
Skäl 33

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(33) Skatteåtgärder i många medlemsstater 
kommer att driva eller har redan drivit 

(33) Skatteåtgärder i många medlemsstater 
eller behöriga regioner kommer att driva 
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offentliga myndigheter till att ompröva sina 
program för investeringar i infrastruktur. I 
detta sammanhang har offentlig-privata 
partnerskap betraktats som en effektiv 
metod för att skapa infrastrukturprojekt 
som garanterar att politiska mål uppfylls 
som exempelvis att bekämpa 
klimatförändringarna, främja alternativa 
energikällor samt energi- och 
resurseffektivitet, främja hållbara 
transporter och bygga ut bredbandsnät. I 
sitt meddelande om offentlig-privata 
partnerskap av den 19 november 200933

åtog sig kommissionen att förbättra 
tillgången till finansiering för sådana 
partnerskap genom att utvidga 
tillämpningsområdet för befintliga 
finansieringsinstrument.

eller har redan drivit offentliga 
myndigheter till att ompröva sina program 
för investeringar i infrastruktur. I detta 
sammanhang har offentlig-privata 
partnerskap betraktats som en effektiv 
metod för att skapa infrastrukturprojekt 
som garanterar att politiska mål uppfylls 
som exempelvis att bekämpa 
klimatförändringarna, främja alternativa 
energikällor samt energi- och 
resurseffektivitet, främja hållbara 
transporter och bygga ut bredbandsnät. I 
sitt meddelande om offentlig-privata 
partnerskap av den 19 november 200933

åtog sig kommissionen att förbättra 
tillgången till finansiering för sådana 
partnerskap genom att utvidga 
tillämpningsområdet för befintliga 
finansieringsinstrument.

Or. es

Ändringsförslag 193
Sabine Wils

Förslag till förordning
Skäl 34

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(34) Även om den största delen av 
investeringarna inom ramen för Europa 
2020-strategin kan ske via marknad och
reglering kräver finansieringen offentliga 
insatser och stöd från unionen genom 
bidrag och innovativa 
finansieringsinstrument. 
Finansieringsinstrument bör användas 
som svar på specifika marknadsbehov, i 
enlighet med målen för FSE, och bör inte 
tränga undan privat finansiering. Innan 
beslut fattas om att utnyttja 
finansieringsinstrument bör kommissionen 
göra förhandsbedömningar av dessa 
instrument.

(34) Även om den största delen av 
investeringarna inom ramen för Europa 
2020-strategin kan ske via särskild
reglering kräver finansieringen offentliga 
insatser och stöd från unionen genom 
bidrag och innovativa 
finansieringsinstrument. Innan beslut fattas 
om att utnyttja sådana 
finansieringsinstrument bör kommissionen, 
med hjälp av de berörda medlemsstaterna 
och involverade EU-institutionerna, göra 
förhandsbedömningar av dessa instrument
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Or. en

Motivering

Mycket noggranna förhandsbedömningar bör göras av användningen av dessa 
finansieringsinstrument.

Ändringsförslag 194
Michael Cramer

Förslag till förordning
Skäl 34a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(34a) För att garantera likvärdighet 
mellan transportprojekt där principen om 
att användaren betalar redan tillämpas 
obligatoriskt och projekt som inte tar ut 
avgifter av användarna, bör unionen 
också tillhandahålla finansiering via 
bidrag till transportprojekt som ger 
avkastning.

Or. en

Ändringsförslag 195
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 34a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(34a) Finanspolitiska åtgärder i 
medlemsstaterna bör få offentliga 
myndigheter att främja förnybara 
energikällor liksom energieffektivitet och 
resurseffektivitet.

Or. en



AM\912704SV.doc 63/137 PE496.337v01-00

SV

Ändringsförslag 196
Mara Bizzotto

Förslag till förordning
Skäl 34a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(34a) För att optimera användningen av 
unionens budget i form av bidrag bör 
sådana medel öronmärkas för projekt med 
låg eller ingen avkastning, med undantag 
för transportprojekt som tar ut avgifter för 
infrastrukturen.

Or. en

Motivering

Enligt förordning nr 14/2001/EG måste järnvägsoperatörer i hela Europa betala avgifter för 
tillträde till järnvägsspår vid användningen av järnvägsinfrastrukturen. Avkastningen kan i 
vissa fall räcka för att täcka underhållskostnader, men inte förbättringar eller nya 
konstruktioner. Jänvägsinfrastruktur måste därför undantas. Samtidigt skulle en begränsning 
av bidrag till endast projekt som ger liten eller ingen avkastning hindra EU från att 
medfinansiera projekt för vägtullar, vilket är ett av huvudmålen i vitboken om transporter.

Ändringsförslag 197
Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till förordning
Skäl 34a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(34a) Skatteåtgärder i många 
medlemsstater och behöriga regioner 
kommer att leda till att myndigheterna 
omprövar sina program för 
infrastrukturinvesteringar, eller har 
redan lett att de gjort det. I detta 
sammanhang har offentlig-privata 
partnerskap betraktats som en effektiv 
metod för att genomföra 
infrastrukturprojekt som garanterar 
uppnåendet av politiska mål som 
exempelvis att bekämpa 
klimatförändringarna, främja alternativa 
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energikällor och energi- och 
resurseffektivitet, främja hållbara 
transporter och bygga ut bredbandsnätet. 
I sitt meddelande av den 
19 november 2009 om offentlig-privata 
partnerskap åtog sig kommissionen att 
förbättra tillgången till finansiering för 
sådana partnerskap genom att utvidga 
tillämpningsområdet för de befintliga 
finansieringsinstrumenten.

Or. es

Ändringsförslag 198
Adina-Ioana Vălean

Förslag till förordning
Skäl 35

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(35) I översynen av EU:s budget34 betonas 
att normen bör vara att projekt som har en 
långsiktig kommersiell potential bör 
finansieras av unionen tillsammans med 
finans- och banksektorn, i synnerhet via 
Europeiska investeringsbanken (EIB) och 
medlemsstaternas offentliga finansinstitut, 
men även via andra internationella 
finansinstitut och den privata finansiella 
sektorn.

(35) I översynen av EU:s budget betonas 
att normen bör vara att projekt som har en 
långsiktig kommersiell potential bör 
finansieras av unionen tillsammans med 
finans- och banksektorn, i synnerhet via 
Europeiska investeringsbanken (EIB) och 
medlemsstaternas offentliga finansinstitut, 
men även via andra internationella 
finansinstitut och den privata finansiella 
sektorn, även på nationell och regional 
nivå. Partnerskapsarrangemanget måste 
betona lokalkännedomen och 
förhållandet mellan projekten och de 
finansiella intermediärerna.

Or. en

Ändringsförslag 199
Catherine Trautmann

Förslag till förordning
Skäl 35
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(35) I översynen av EU:s budget34 betonas 
att normen bör vara att projekt som har en 
långsiktig kommersiell potential bör 
finansieras av unionen tillsammans med 
finans- och banksektorn, i synnerhet via 
Europeiska investeringsbanken (EIB) och 
medlemsstaternas offentliga finansinstitut, 
men även via andra internationella 
finansinstitut och den privata finansiella 
sektorn.

(35) I översynen av EU:s budget betonas 
att normen bör vara att projekt som har en 
långsiktig kommersiell potential bör 
finansieras av unionen tillsammans med 
finans- och banksektorn, i synnerhet via 
Europeiska investeringsbanken (EIB) och 
medlemsstaternas offentliga finansinstitut, 
men även via andra internationella 
finansinstitut och den privata finansiella 
sektorn, även på nationell och regional 
nivå. Partnerskapsarrangemanget måste 
betona lokalkännedomen och 
förhållandet mellan projekten och de 
finansiella intermediärerna.

Or. en

Ändringsförslag 200
Sabine Wils

Förslag till förordning
Skäl 36

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(36) I Europa 2020-strategin åtar sig 
kommissionen att använda unionens 
finansieringsinstrument som en del av en 
konsekvent finansieringsstrategi där 
finansiering från unionen och nationell 
privat och offentlig finansiering för 
infrastruktur sammanförs. Detta bygger på 
principen att investeringssituationer som 
inte är optimala och brister på marknaden 
i många fall kan hanteras mer effektivt 
genom finansieringsinstrument än genom 
bidrag.

(36) I Europa 2020-strategin åtar sig 
kommissionen att använda unionens 
finansieringsinstrument som en del av en 
konsekvent finansieringsstrategi där 
finansiering från unionen och nationell 
privat och offentlig finansiering för 
infrastruktur sammanförs. Detta bygger på 
principen att, under särskilda 
omständigheter som ska bedömas från fall 
till fall, kan investeringssituationer som 
inte är optimala hanteras mer effektivt 
genom finansieringsinstrument än genom 
bidrag

Or. en
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Motivering

Huruvida andra finansieringsinstrument än bidrag ska användas är något som bör bedömas 
från fall till fall för att på bästa sätt tillgodose särskilda investeringsbehov.

Ändringsförslag 201
Antonio Cancian

Förslag till förordning
Skäl 36

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(36) I Europa 2020-strategin åtar sig 
kommissionen att använda unionens 
finansieringsinstrument som en del av en 
konsekvent finansieringsstrategi där 
finansiering från unionen och nationell 
privat och offentlig finansiering för 
infrastruktur sammanförs. Detta bygger på 
principen att investeringssituationer som 
inte är optimala och brister på marknaden i 
många fall kan hanteras mer effektivt 
genom finansieringsinstrument än genom 
bidrag.

(36) I Europa 2020-strategin åtar sig 
kommissionen att använda unionens 
finansieringsinstrument för att uppnå en 
tillräcklig nivå på stödet till en konsekvent 
finansieringsstrategi där finansiering från 
unionen och nationell privat och offentlig 
finansiering för infrastruktur sammanförs. 
Detta bygger på principen att 
investeringssituationer som inte är 
optimala och brister på marknaden i många 
fall kan hanteras mer effektivt genom 
finansieringsinstrument än genom bidrag.

Or. it

Ändringsförslag 202
Philippe De Backer, Phil Bennion

Förslag till förordning
Skäl 37a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(37a) Dessa innovativa 
finansieringsinstrument, såsom 
projektobligationer, kan stimulera 
finansieringen av transportinfrastruktur 
med europeiskt mervärde. Användningen 
av dessa bör därför starkt uppmuntras för 
att EU-budgeten ska användas på det 
mest effektiva sättet.
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Or. en

Ändringsförslag 203
András Gyürk

Förslag till förordning
Skäl 38

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(38) Även om de flesta 
finansieringsinstrument bör vara 
gemensamma för alla sektorer kan vissa 
vara specifika för enskilda sektorer. 
Kommissionen bedömer att det finansiella 
stödet till bredband i första hand skulle 
bygga på finansieringsinstrument, medan 
de resurser ur unionens budget som krävs 
för finansieringsinstrument för transport 
och energi inte bör överstiga 2 miljarder 
respektive 1 miljard euro.

(38) När den mest effektiva formen av 
finansiellt stöd ska väljas bör sektors- och 
projektspecifika egenskaper i de 
stödberättigade projekten beaktas. 
Kommissionen bedömer att det finansiella 
stödet till bredband i första hand skulle 
bygga på finansieringsinstrument, medan 
de resurser ur unionens budget som krävs 
för finansieringsinstrument för transport 
och energi inte bör överstiga 2 miljarder 
respektive 1 miljard euro.

Or. en

Ändringsförslag 204
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Skäl 38

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(38) Även om de flesta 
finansieringsinstrument bör vara 
gemensamma för alla sektorer kan vissa 
vara specifika för enskilda sektorer. 
Kommissionen bedömer att det finansiella 
stödet till bredband i första hand skulle 
bygga på finansieringsinstrument, medan 
de resurser ur unionens budget som krävs 
för finansieringsinstrument för transport 
och energi inte bör överstiga 2 miljarder 
respektive 1 miljard euro.

(38) Även om de flesta 
finansieringsinstrument bör vara 
gemensamma för alla sektorer kan vissa 
vara specifika för enskilda sektorer. 
Kommissionen bedömer att det finansiella 
stödet till bredbandsnät i första hand 
skulle bygga på finansieringsinstrument, 
medan de resurser ur unionens budget som 
krävs för finansieringsinstrument för 
transport och energi inte bör överstiga 
2 miljarder respektive 1 miljard euro.
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Or. en

Ändringsförslag 205
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 38

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(38) Även om de flesta 
finansieringsinstrument bör vara 
gemensamma för alla sektorer kan vissa 
vara specifika för enskilda sektorer. 
Kommissionen bedömer att det finansiella 
stödet till bredband i första hand skulle 
bygga på finansieringsinstrument, medan 
de resurser ur unionens budget som krävs 
för finansieringsinstrument för transport 
och energi inte bör överstiga 2 miljarder
respektive 1 miljard euro.

(38) Det finansiella energistödet bör i 
första hand bygga på 
finansieringsinstrument, medan de resurser 
ur unionens budget som krävs för 
finansieringsinstrument för energi inte bör 
understiga 8,2 miljarder euro och bidrag 
till studier och arbeten inte bör överstiga 
0,9 miljard euro.

Or. en

Ändringsförslag 206
Antonio Cancian

Förslag till förordning
Skäl 38a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(38a) På vägtransportområdet och i syfte 
att öka de projektansvarigas finansiella 
ansvarighet – och på så sätt uppfylla de 
EIB:s kriterier för ansökan om 
finansieringsinstrument som kräver en 
god finansiell situation som kan skapa en 
effektiv och välfungerande marknad – bör 
man överväga åtgärder som syftar till att 
förenhetliga befintliga koncessioner längs 
det transeuropeiska transportnätet.
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Or. it

Motivering

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.

Ändringsförslag 207
Nuno Teixeira

Förslag till förordning
Skäl 39

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(39) För att säkerställa sektorsvis 
diversifiering av stödmottagare som 
omfattas av finansieringsinstrument och 
uppmuntra till gradvis geografisk 
diversifiering inom medlemsstaterna bör 
kommissionen i partnerskap med EIB, 
genom gemensamma initiativ som t.ex. 
europeiska expertcentrumet för 
offentligprivata partnerskap (Epec) och 
Jaspers, ge stöd till medlemsstaterna för 
utveckling av lämpliga projekt som kan 
komma i fråga för projektfinansiering.

(39) För att säkerställa sektorsvis 
diversifiering av stödmottagare som 
omfattas av finansieringsinstrument och 
uppmuntra till geografisk diversifiering 
mellan medlemsstaterna och de 
europeiska regionerna bör kommissionen 
i partnerskap med EIB, genom 
gemensamma initiativ som t.ex. europeiska 
expertcentrumet för offentligprivata 
partnerskap (Epec) och Jaspers, ge stöd till 
medlemsstaterna för utveckling av 
lämpliga projekt som kan komma i fråga 
för projektfinansiering.

Or. pt

Motivering

Den geografiska och sektorsindelade diversifieringen av de finansiella instrumenten bör inte 
finnas bara mellan de 27 EU-medlemsstaterna, utan också mellan de olika regionerna i EU.
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Ändringsförslag 208
Sabine Wils

Förslag till förordning
Skäl 39

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(39) För att säkerställa sektorsvis 
diversifiering av stödmottagare som 
omfattas av finansieringsinstrument och 
uppmuntra till gradvis geografisk 
diversifiering inom medlemsstaterna bör 
kommissionen i partnerskap med EIB, 
genom gemensamma initiativ som t.ex.
europeiska expertcentrumet för 
offentligprivata partnerskap (Epec) och 
Jaspers, ge stöd till medlemsstaterna för 
utveckling av lämpliga projekt som kan 
komma i fråga för projektfinansiering.

(39) För att säkerställa sektorsvis 
diversifiering av stödmottagare som 
omfattas av finansieringsinstrument och 
uppmuntra till gradvis geografisk 
diversifiering inom de medlemsstater som 
begärt hjälp med sådana 
finansieringsinstrument bör 
kommissionen i partnerskap med EIB, ge 
stöd till dessa medlemsstater för 
utveckling av lämpliga projekt som kan 
komma i fråga för projektfinansiering.

Or. en

Motivering

Utveckling av särskilda rörledningar för projektfinansiering via offentlig-privata partnerskap 
bör endast tillhandahållas om medlemsstaterna begär detta när de fattar sina egna beslut om 
att lämna in projektförslag.

Ändringsförslag 209
Riikka Manner, Vilja Savisaar-Toomast

Förslag till förordning
Skäl 40

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(40) När det gäller villkoren för 
finansieringsinstrumenten kan det vara 
nödvändigt att lägga till ytterligare krav i 
arbetsprogrammen, t.ex. för att säkerställa 
konkurrensutsatta marknader med tanke på 
utvecklingen av unionens politik, teknisk 
utveckling och andra faktorer som kan bli 
relevanta.

(40) När det gäller villkoren för 
finansieringsinstrumenten kan det vara 
nödvändigt att lägga till ytterligare krav i
arbetsprogrammen, t.ex. för att säkerställa 
en konkurrensutsatt och rättvis inre
marknad med tanke på utvecklingen av 
unionens politik, teknisk utveckling och 
andra faktorer som kan bli relevanta.

Or. en
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Ändringsförslag 210
Riikka Manner, Vilja Savisaar-Toomast

Förslag till förordning
Skäl 41

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(41) Flerårig programplanering för stöd 
från fonden bör inriktas på att stödja 
unionens prioriteringar genom att 
säkerställa nödvändiga ekonomiska 
resurser och konsekvens och kontinuitet i 
unionens och medlemsstaternas 
gemensamma insatser. För förslag som 
lämnas in till följd av genomförandet av 
det första fleråriga arbetsprogrammet inom 
transportsektorn bör stödberättigandet för 
kostnader löpa från och med den 1 januari 
2014 i syfte att säkerställa kontinuiteten 
inom projekt som redan omfattas av 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 680/2007 av den 20 juni 2007 om 
allmänna regler för gemenskapens 
finansiella stöd på området transeuropeiska 
nät på transportområdet och 
energiområdet35.

(41) Flerårig programplanering för stöd 
från fonden bör inriktas på att stödja 
unionens prioriteringar genom att 
säkerställa nödvändiga ekonomiska 
resurser och konsekvens, rättvisa och 
kontinuitet i unionens och 
medlemsstaternas gemensamma insatser. 
För förslag som lämnas in till följd av 
genomförandet av det första fleråriga 
arbetsprogrammet inom transportsektorn 
bör stödberättigandet för kostnader löpa 
från och med den 1 januari 2014 i syfte att 
säkerställa kontinuiteten inom projekt som 
redan omfattas av Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 680/2007 av den 
20 juni 2007 om allmänna regler för 
gemenskapens finansiella stöd på området 
transeuropeiska nät på transportområdet 
och energiområdet35.

Or. en

Ändringsförslag 211
Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till förordning
Skäl 41

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(41) Flerårig programplanering för stöd 
från fonden bör inriktas på att stödja 
unionens prioriteringar genom att 
säkerställa nödvändiga ekonomiska 
resurser och konsekvens och kontinuitet i 
unionens och medlemsstaternas 

(41) Flerårig programplanering för stöd 
från fonden bör inriktas på att stödja 
unionens prioriteringar genom att 
säkerställa nödvändiga ekonomiska 
resurser och konsekvens, insyn och
kontinuitet i unionens och 
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gemensamma insatser. För förslag som 
lämnas in till följd av genomförandet av 
det första fleråriga arbetsprogrammet inom 
transportsektorn bör stödberättigandet för 
kostnader löpa från och med den 1 januari 
2014 i syfte att säkerställa kontinuiteten 
inom projekt som redan omfattas av 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 680/2007 av den 20 juni 2007 om 
allmänna regler för gemenskapens 
finansiella stöd på området transeuropeiska 
nät på transportområdet och 
energiområdet35.

medlemsstaternas gemensamma insatser. 
För förslag som lämnas in till följd av 
genomförandet av det första fleråriga 
arbetsprogrammet inom transportsektorn 
bör stödberättigandet för kostnader löpa 
från och med den 1 januari 2014 i syfte att 
säkerställa kontinuiteten inom projekt som 
redan omfattas av Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 680/2007 av den 
20 juni 2007 om allmänna regler för 
gemenskapens finansiella stöd på området 
transeuropeiska nät på transportområdet 
och energiområdet35.

Or. es

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

Förslag till förordning
Skäl 42a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(42a) Med tanke på de begränsade 
resurser som finns på unionsnivå måste 
projekt med störst europeiskt mervärde 
sättas i fokus för att uppnå önskad effekt. 
Inom transportsektorn bör unionsstödet 
därför inriktas på stomnätet 
(huvudsakligen korridorerna för stomnät) 
och på projekt av gemensamt intresse 
inom området trafikstyrningssystem. 
Inom energisektorn bör det finansiella 
stödet inriktas på att fullborda den inre 
energimarknaden, trygga 
energiförsörjningen, garantera överföring 
av förnybar el från produktion till 
förbruknings- och lagringscentrum och 
locka privata investerare. I 
telekomsektorn bör finansiellt stöd främst 
gå till projekt som kommer att skapa 
efterfrågan på bredband, inbegripet 
byggandet av en europeisk infrastruktur 
för digitala tjänster, som i sin tur bör 
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stimulera till investeringar i utbyggnaden 
av bredbandsnät.

Or. en

Ändringsförslag 213
Michael Cramer

Förslag till förordning
Skäl 43

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(43) Utvärderingar efter halva tiden och i 
efterhand bör göras av kommissionen i 
syfte att bedöma finansieringens 
effektivitet och ändamålsenlighet och dess 
inverkan på fondens övergripande mål och 
Europa 2020-strategins prioriteringar.

(43) Utvärderingar efter halva tiden och i 
efterhand bör göras av kommissionen i 
syfte att bedöma finansieringens 
effektivitet och ändamålsenlighet och dess 
inverkan på fondens övergripande mål och 
Europa 2020-strategins prioriteringar. 
Detta utvärderingar bör översändas till 
Europaparlamentet, rådet, Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén och 
Regionkommittén.

Or. en

Ändringsförslag 214
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Skäl 43

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(43) Utvärderingar efter halva tiden och i 
efterhand bör göras av kommissionen i 
syfte att bedöma finansieringens 
effektivitet och ändamålsenlighet och dess 
inverkan på fondens övergripande mål och 
Europa 2020-strategins prioriteringar.

(43) Utvärderingar efter halva tiden och i 
efterhand bör göras av kommissionen och 
delges Europaparlamentet i syfte att 
bedöma finansieringens effektivitet och 
ändamålsenlighet och dess inverkan på 
fondens övergripande mål och Europa 
2020-strategins prioriteringar.

Or. ro
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Ändringsförslag 215
Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till förordning
Skäl 43

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(43) Utvärderingar efter halva tiden och i 
efterhand bör göras av kommissionen i 
syfte att bedöma finansieringens 
effektivitet och ändamålsenlighet och dess 
inverkan på fondens övergripande mål och 
Europa 2020-strategins prioriteringar.

(43) Utvärderingar efter halva tiden och i 
efterhand ska göras av kommissionen i 
syfte att bedöma finansieringens 
effektivitet och ändamålsenlighet och dess 
inverkan på fondens övergripande mål och 
Europa 2020-strategins prioriteringar.

Or. es

Ändringsförslag 216
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till förordning
Skäl 43

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(43) Utvärderingar efter halva tiden och i 
efterhand bör göras av kommissionen i 
syfte att bedöma finansieringens 
effektivitet och ändamålsenlighet och dess 
inverkan på fondens övergripande mål och 
Europa 2020-strategins prioriteringar.

(43) Utvärderingar efter halva tiden och i 
efterhand bör göras av kommissionen i 
syfte att bedöma finansieringens 
effektivitet och ändamålsenlighet och dess 
inverkan på fondens övergripande mål och 
Europa 2020-strategins prioriteringar. 
Kommissionen ska varje år offentliggöra 
en resultattavla som visar hur arbetet 
fortskrider med samtliga utvalda projekt 
inom ramen för Fonden för ett 
sammanlänkat Europa.

Or. en

Ändringsförslag 217
Sabine Wils
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Förslag till förordning
Skäl 43a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(43a) Dessa utvärderingar bör innehålla 
bedömningar av medlemsstaternas eller 
de berörda verkställande organens 
förmåga att fullfölja sina egna 
medfinansierade åtaganden när det gäller 
att avsluta EU-bidragen eller de 
innovativa finansiella instrumenten som 
tillhandahållits för att genomföra ett 
projekt av gemensamt intresse.

Or. en

Motivering

I kommissionens utvärderingar bör man också noggrant undersöka hur medlemsstaterna har 
lyckats fullfölja sina åtaganden när det gäller att genomföra ett projekt av gemensamt 
intresse, samtidigt som en bedömning av överensstämmelsen med FSE-målen och 
prioriteringarna i Europa 2020-strategin bör göras.

Ändringsförslag 218
Paul Rübig

Förslag till förordning
Skäl 44

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(44) På grundval av de sektorsspecifika 
riktlinjer som fastställs i separata 
förordningar har en förteckning över 
prioriterade områden för vilka denna 
förordning ska gälla tagits fram och bör 
inlemmas i bilagan. För att ta hänsyn till 
eventuella ändringar av politiska 
prioriteringar och tekniska förmåga, samt
trafikflöden, bör befogenheten att anta 
akter i enlighet med artikel 290 i fördraget 
om Europeiska unionens funktionssätt 
delegeras till kommissionen när det gäller 
att anta ändringar i bilagan. Det är av 
särskild betydelse att kommissionen 
genomför lämpliga samråd under sitt 

(44) På grundval av de sektorsspecifika 
riktlinjer som fastställs i separata 
förordningar har en förteckning över 
prioriterade områden för vilka denna 
förordning ska gälla tagits fram och bör 
inlemmas i bilagan. För att ta hänsyn till 
eventuella ändringar av politiska 
prioriteringar och tekniska förmåga, samt 
trafikflöden, bör befogenheten att anta 
akter i enlighet med artikel 290 i fördraget 
om Europeiska unionens funktionssätt 
delegeras till kommissionen när det gäller 
att anta ändringar i bilagan. Det är av 
särskild betydelse att kommissionen 
genomför lämpliga samråd under sitt 
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förberedande arbete, inklusive på 
expertnivå. Kommissionen bör, då den 
förbereder och utarbetar delegerade akter,
se till att relevanta handlingar översänds 
samtidigt, i god tid och på lämpligt sätt till 
Europaparlamentet och rådet.

förberedande arbete, inklusive på 
expertnivå. Vid förberedelsen och 
utarbetandet bör kommissionen se till att 
relevanta handlingar översänds samtidigt 
till Europaparlamentet och rådet och att 
detta sker så snabbt som möjligt och på 
lämpligt sätt.

Or. de

Motivering

Viktiga beslut måste fattas i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet.

Ändringsförslag 219
Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till förordning
Skäl 44

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(44) På grundval av de sektorsspecifika 
riktlinjer som fastställs i separata 
förordningar har en förteckning över 
prioriterade områden för vilka denna 
förordning ska gälla tagits fram och bör 
inlemmas i bilagan. För att ta hänsyn till 
eventuella ändringar av politiska 
prioriteringar och tekniska förmåga, samt 
trafikflöden, bör befogenheten att anta 
akter i enlighet med artikel 290 i fördraget 
om Europeiska unionens funktionssätt 
delegeras till kommissionen när det gäller 
att anta ändringar i bilagan. Det är av 
särskild betydelse att kommissionen 
genomför lämpliga samråd under sitt 
förberedande arbete, inklusive på 
expertnivå. Kommissionen bör, då den 
förbereder och utarbetar delegerade akter, 
se till att relevanta handlingar översänds 
samtidigt, i god tid och på lämpligt sätt till 
Europaparlamentet och rådet.

(44) På grundval av de sektorsspecifika 
riktlinjer som fastställs i separata 
förordningar har en förteckning över 
prioriterade områden för vilka denna 
förordning ska gälla tagits fram och bör 
inlemmas i bilagan. För att ta hänsyn till 
eventuella ändringar av politiska 
prioriteringar och tekniska förmåga, samt 
trafikflöden, bör befogenheten att anta 
akter i enlighet med artikel 290 i fördraget 
om Europeiska unionens funktionssätt 
delegeras till kommissionen när det gäller 
att anta ändringar i bilagan. Det är av 
särskild betydelse att kommissionen 
genomför lämpliga samråd med alla 
behöriga insatser under sitt förberedande 
arbete, inklusive den lokala, regionala och 
statliga förvaltningen och på expertnivå. 
Kommissionen bör, då den förbereder och 
utarbetar delegerade akter, se till att 
relevanta handlingar översänds samtidigt 
till Europaparlamentet och rådet och att 
detta sker så snabbt som möjligt och på 
lämpligt sätt.
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Or. es

Ändringsförslag 220
Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till förordning
Skäl 47

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(47) Europeiska unionens ekonomiska 
intressen bör skyddas genom 
proportionerliga åtgärder i hela 
utgiftscykeln, inbegripet förebyggande, 
upptäckt och utredning av oegentligheter, 
krav på återbetalning av belopp som 
förlorats, betalats ut på felaktiga grunder 
eller använts felaktigt och, eventuellt, 
påföljder.

(47) Europeiska unionens ekonomiska 
intressen bör skyddas genom 
proportionerliga åtgärder i hela 
utgiftscykeln, inbegripet förebyggande, 
upptäckt och utredning av oegentligheter, 
krav på återbetalning av belopp som 
förlorats, betalats ut på felaktiga grunder 
eller använts felaktigt och, eventuellt, 
påföljder. Parlamentet bör få tillgång till 
all denna information i alla skeden, med 
fullständig insyn.

Or. es

Ändringsförslag 221
Werner Langen

Förslag till förordning
Skäl 47a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(47a) Avtalsformerna ska stämma överens 
med projektets grund och omständigheter 
och säkerställa en rättvis och bred 
konkurrens vid offentlig upphandling i 
samband med projekt som samfinansieras 
av fonden för ett sammanlänkat Europa.
För att uppnå det ekonomiskt sett mest 
fördelaktiga priset och se till att projektet 
genomförs så effektivt som möjligt bör de 
grundläggande avtalsvillkoren vara 
rättvisa och återspegla de risker som är 
förbundna med projekten, oberoende av 
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nationella eller internationella 
standarder.

Or. de

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

Förslag till förordning
Skäl 47a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(47a) För att säkerställa en bred och 
rättvis konkurrens för projekt som 
finansieras genom fonden för ett 
sammanlänkat Europa måste 
avtalsformen stämma överens med 
projektets målsättningar och 
omständigheter. Avtalsvillkoren måste 
utformas på ett sådant sätt att de risker 
som är förbundna med avtalet sprids på 
ett rättvist sätt för att uppnå det mest 
ekonomiska priset och det effektivaste 
genomförandet. Denna princip ska 
tillämpas oavsett om en nationell eller en 
internationell avtalsmodell används.

Or. de

Motivering

I vissa medlemsstater finns en växande tendens bland upphandlande myndigheter att ersätta 
allmänna avtalsvillkor med särskilda avtalsvillkor och därmed ändra riskspridningen i 
samband med offentliga projekt. Sådana ändringar av riskspridningen får negativa 
konsekvenser inte bara för avtalssituationen för varje uppdragstagare, utan även för det 
allmänna konkurrensklimatet i de berörda länderna och för själva projektet.

Ändringsförslag 223
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Förslag till förordning
Skäl 47a (nytt)



AM\912704SV.doc 79/137 PE496.337v01-00

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(47a) För att konkurrensen om projekt 
som erhåller stöd från FSE ska vara bred 
och rättvis måste anbuden baseras på 
rättvisa och transparenta avtalsvillkor, 
och den avtalsform som används måste 
passa projektets målsättningar och 
omständigheter.

Or. en

Ändringsförslag 224
Antonio Cancian

Förslag till förordning
Skäl 48

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(48) Vissa infrastrukturprojekt av 
unionsintresse kan behöva anslutas till och 
passera igenom grann-, föranslutnings- och 
andra tredjeländer. Genom Fonden för ett 
sammanlänkat Europa bör förenklade 
metoder erbjudas för anslutning och 
finansiering av dessa infrastrukturer i syfte 
att säkerställa enhetlighet mellan interna 
och externa instrument i unionens budget.

(48) Vissa infrastrukturprojekt av 
unionsintresse kan behöva anslutas till och 
passera igenom grann-, föranslutnings- och 
andra tredjeländer. Genom Fonden för ett 
sammanlänkat Europa bör förenklade 
metoder erbjudas för anslutning och 
finansiering av dessa infrastrukturer i syfte 
att säkerställa enhetlighet mellan interna 
och externa instrument i unionens budget. 
Det behövs en samordning mellan 
kommissionens berörda generaldirektorat, 
så att det inte uppstår hinder för 
genomförandet av dessa projekt, särskilt 
när det gäller sjömotorvägar. 

Or. it

Ändringsförslag 225
Gaston Franco, Dominique Vlasto

Förslag till förordning
Skäl 48
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(48) Vissa infrastrukturprojekt av 
unionsintresse kan behöva anslutas till och 
passera igenom grann-, föranslutnings- och 
andra tredjeländer. Genom Fonden för ett 
sammanlänkat Europa bör förenklade 
metoder erbjudas för anslutning och 
finansiering av dessa infrastrukturer i syfte 
att säkerställa enhetlighet mellan interna 
och externa instrument i unionens budget.

(48) Vissa infrastrukturprojekt av 
unionsintresse kan behöva anslutas till och 
passera igenom grann-, föranslutnings- och 
andra tredjeländer. Genom Fonden för ett 
sammanlänkat Europa bör förenklade 
metoder erbjudas för anslutning och 
finansiering av dessa infrastrukturer i syfte 
att säkerställa enhetlighet mellan interna 
och externa instrument i unionens budget.
På transportområdet bör särskild 
uppmärksamhet ägnas åt att stärka 
kopplingarna mellan det transeuropeiska 
transportnätet respektive transportnätet i 
Medelhavsområde, bland annat för att 
underlätta godstransport via 
sjömotorvägar. På energiområdet bör 
tonvikten läggas vid slutförandet av 
Medelhavsområdets elektricitetsring och 
utvecklingen av direkta 
undervattenssammankopplingar av 
elnäten mellan EU och länderna kring 
sydöstra Medelhavet, i syfte att 
strukturera komplementariteten mellan de 
två energisystemen.

Or. fr

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

Förslag till förordning
Skäl 48

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(48) Vissa infrastrukturprojekt av 
unionsintresse kan behöva anslutas till och 
passera igenom grann-, föranslutnings- och 
andra. Genom Fonden för ett 
sammanlänkat Europa bör förenklade 
metoder erbjudas för anslutning och 
finansiering av dessa infrastrukturer i syfte 

(48) Vissa infrastrukturprojekt av 
unionsintresse kan behöva anslutas till och 
passera igenom grann-, föranslutnings- och 
andra tredjeländer, t.ex. i södra och östra 
Medelhavsområdet, som har mycket 
solenergi som kan importeras till EU via
elförbindelser över stora avstånd. Genom 
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att säkerställa enhetlighet mellan interna 
och externa instrument i unionens budget.

Fonden för ett sammanlänkat Europa bör 
förenklade metoder erbjudas för anslutning 
och finansiering av dessa infrastrukturer i 
syfte att säkerställa enhetlighet mellan 
interna och externa instrument i unionens 
budget.

Or. en

Ändringsförslag 227
Franck Proust

Förslag till förordning
Skäl 48a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(48a) Deltagandet av företag som är 
etablerade i tredjeländer är en absolut 
förutsättning för att målen för Fonden för 
ett sammanlänkat Europa ska kunna 
uppnås, på grund av den erfarenhet och 
tekniska expertis som de kan bidra med 
till projektet. En förutsättning för detta är 
att dessa företag ägnar särskild 
uppmärksamhet åt arbets-, social- och 
miljölagstiftningen. Det rör sig om ett allt 
starkare krav från det europeiska 
samhällets sida. Det är därför lämpligt att 
ge kommissionen de medel som den 
behöver för att kunna utföra detta 
uppdrag i syfte att främja rättvis 
konkurrens mellan de europeiska 
företagen och företag från tredjeländer.

Or. fr

Ändringsförslag 228
Franck Proust

Förslag till förordning
Skäl 48b (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(48b) Deltagandet i EU-finansierade 
projekt av företag som är etablerade i 
tredjeländer bör kopplas till krav på 
ömsesidighet i handelsförbindelserna. De 
europeiska företagen bör därför få 
liknande möjligheter i de berörda 
tredjeländerna.

Or. fr

Ändringsförslag 229
Mario Pirillo

Förslag till förordning
Artikel 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Genom denna förordning inrättas Fonden
för ett sammanlänkat Europa och fastställs 
villkor, metoder och förfaranden för 
finansiellt stöd från unionen till 
transeuropeiska nät i syfte att främja 
projekt för infrastrukturer för transport, 
energi och telekommunikation.

Genom denna förordning inrättas Fonden 
för ett sammanlänkat Europa och fastställs 
villkor, metoder och förfaranden för 
finansiellt stöd från unionen till 
transeuropeiska nät i syfte att främja 
projekt för infrastrukturer för transport, 
energi och telekommunikation och inom 
sektorer mellan vilka det kan skapas 
synergier.

Or. it

Ändringsförslag 230
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Genom denna förordning inrättas Fonden 
för ett sammanlänkat Europa och fastställs 

Genom denna förordning inrättas Fonden 
för ett sammanlänkat Europa och fastställs 
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villkor, metoder och förfaranden för 
finansiellt stöd från unionen till 
transeuropeiska nät i syfte att främja 
projekt för infrastrukturer för transport, 
energi och telekommunikation.

villkor, metoder och förfaranden för 
finansiellt stöd från unionen till 
transeuropeiska nät i syfte att främja 
projekt för infrastrukturer för transport, 
energi och telekommunikation. På 
energiområdet ska Fonden för ett 
sammanlänkat Europa hjälpa unionen att 
investera i energieffektivitet, förnybar 
energi och smarta överförings- och 
distributionsnät för el.

Or. en

Ändringsförslag 231
Vicky Ford

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 1 – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) gränsöverskridande sträcka: sträcka 
som säkerställer kontinuiteten hos ett 
projekt av gemensamt intresse mellan 
minst två medlemsstater eller mellan en 
medlemsstat och ett grannland.

(2) gränsöverskridande sträcka: sträcka 
som säkerställer kontinuiteten hos ett 
projekt av gemensamt intresse mellan 
minst två medlemsstater, eller mellan en 
medlemsstat och ett grannland, där 
kusthamnars upptagningsområden liksom 
hamnar ingår.

Or. en

Ändringsförslag 232
Michael Cramer

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 1 – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) gränsöverskridande sträcka: sträcka 
som säkerställer kontinuiteten hos ett 
projekt av gemensamt intresse mellan 
minst två medlemsstater eller mellan en 
medlemsstat och ett grannland.

(2) gränsöverskridande sträcka: 
förbindelsen mellan de närmaste 
knutpunkterna på båda sidor gränsen.
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Or. en

Ändringsförslag 233
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 1 – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) gränsöverskridande sträcka: sträcka 
som säkerställer kontinuiteten hos ett 
projekt av gemensamt intresse mellan 
minst två medlemsstater eller mellan en 
medlemsstat och ett grannland.

(2) gränsöverskridande sträcka: sträcka 
som säkerställer genomförandet av eller 
kontinuiteten hos ett projekt av gemensamt 
intresse mellan minst två medlemsstater 
eller mellan en medlemsstat och ett 
grannland.

Or. ro

Ändringsförslag 234
Sabine Wils

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 1 – led 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) studier:åtgärder för programstöd: 
kompletterande åtgärder som krävs för 
genomförandet av Fonden för ett 
sammanlänkat Europa och individuella 
sektorsspecifika riktlinjer, t.ex. tjänster (i 
synnerhet tekniskt bistånd) samt 
förberedelser, verksamhet avseende 
genomförbarhet, samordning, övervakning, 
kontroll, revision och utvärdering som 
direkt krävs för förvaltningen av fonden 
och för att dess mål ska kunna uppnås, 
framför allt undersökningar, 
sammanträden, informationsverksamhet, 
kartläggning av infrastruktur, 
partnersamverkan, spridningsverksamhet, 
åtgärder för att öka medvetenheten och 
kommunikationsåtgärder, utgifter knutna 

(5) studier:åtgärder för programstöd: 
samtliga kompletterande åtgärder som 
krävs för genomförandet av Fonden för ett 
sammanlänkat Europa och individuella 
sektorsspecifika riktlinjer, t.ex. tjänster (i 
synnerhet tekniskt bistånd) samt 
förberedelser, verksamhet avseende 
genomförbarhet, samordning, övervakning, 
samråd med berörda parter och 
intressenter, kontroll, revision och 
utvärdering som direkt krävs för 
förvaltningen av fonden och för att dess 
mål ska kunna uppnås, framför allt 
undersökningar, sammanträden, 
informationsverksamhet, kartläggning av 
infrastruktur, partnersamverkan, 
spridningsverksamhet, åtgärder för att öka 
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till IT-nät för informationsutbyte samt alla 
andra utgifter för tekniskt och ömsesidigt 
bistånd som krävs för förvaltningen av 
fonden eller genomförandet av individuella 
sektorsspecifika riktlinjer. åtgärd:

medvetenheten och 
kommunikationsåtgärder, utgifter knutna 
till it-nät för informationsutbyte samt alla 
andra utgifter för tekniskt och ömsesidigt 
bistånd som krävs för förvaltningen av 
fonden eller genomförandet av individuella 
sektorsspecifika riktlinjer.

Or. en

Motivering

Berörda medborgare och relevanta intressenter måste involveras för att stödja ett effektivt 
genomförande av Fonden för ett sammanlänkat Europa. Detta bör därför ingå i 
förberedelserna och förvaltningen av en sådan fond.

Ändringsförslag 235
Michael Cramer

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 1 – led 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) studier: åtgärder för programstöd: 
kompletterande åtgärder som krävs för 
genomförandet av Fonden för ett 
sammanlänkat Europa och individuella 
sektorsspecifika riktlinjer, t.ex. tjänster (i 
synnerhet tekniskt bistånd) samt 
förberedelser, verksamhet avseende 
genomförbarhet, samordning, övervakning, 
kontroll, revision och utvärdering som 
direkt krävs för förvaltningen av fonden 
och för att dess mål ska kunna uppnås, 
framför allt undersökningar, 
sammanträden, informationsverksamhet, 
kartläggning av infrastruktur, 
partnersamverkan, spridningsverksamhet, 
åtgärder för att öka medvetenheten och 
kommunikationsåtgärder, utgifter knutna 
till IT-nät för informationsutbyte samt alla 
andra utgifter för tekniskt och ömsesidigt 
bistånd som krävs för förvaltningen av 
fonden eller genomförandet av individuella 
sektorsspecifika riktlinjer.

(5) studier:åtgärder för programstöd: 
kompletterande åtgärder som krävs för 
genomförandet av Fonden för ett 
sammanlänkat Europa och individuella 
sektorsspecifika riktlinjer, t.ex. tjänster (i 
synnerhet tekniskt bistånd) samt 
förberedelser, verksamhet avseende 
genomförbarhet, samordning, övervakning, 
kontroll, revision och utvärdering liksom 
en miljökonsekensbedömning och en 
strategisk miljöbedömning som direkt 
krävs för förvaltningen av fonden och för 
att dess mål ska kunna uppnås, framför allt 
undersökningar, sammanträden, 
informationsverksamhet, kartläggning av 
infrastruktur, partnersamverkan, 
spridningsverksamhet, åtgärder för att öka 
medvetenheten och 
kommunikationsåtgärder, utgifter knutna 
till it-nät för informationsutbyte samt alla 
andra utgifter för tekniskt och ömsesidigt 
bistånd som krävs för förvaltningen av 
fonden eller genomförandet av individuella 
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sektorsspecifika riktlinjer.

Or. en

Ändringsförslag 236
Sabine Wils

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) samrådsförfarande: relevant och 
lämpligt förfarande, med hänsyn till 
Århuskonventionen, vilket medges genom 
direktiv 2003/4/EG enligt vilket 
antagandet av ett projekt av gemensamt 
intresse ska föregås av ett samråd med 
alla berörda parter i enlighet med 
gällande nationella regler och lagar för 
att de ska kunna uttrycka oro eller komma 
med förslag till projektet. Sådana samråd 
ska uppfylla kraven enligt 
bestämmelserna i direktiv 85/337/EEG 
och direktiv 2001/42/EG.

Or. en

Motivering

Enligt artikel 6 i direktiv 2001/42/EG ska den berörda befolkningen och berörda parter 
involveras genom att de ombes bidra från och med genomförbarhetsstudien och före det 
slutliga antagandet av ett projekt av gemensamt intresse. Detta är också avgörande för att 
slippa miljöskador och en försämrad folkhälsa.

Ändringsförslag 237
Phil Bennion

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 1 – led 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) flaskhals: fysiskt hinder som leder till 
avbrott i systemet som påverkar 

(12) flaskhals: fysiskt hinder som leder till 
avbrott i systemet som påverkar 
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kontinuiteten i flöden över stora avstånd. 
Ett sådant hinder kan absorberas av ny 
infrastruktur såsom broar eller tunnlar som 
kan lösa problem i samband med t.ex. 
sluttande plan, kurvradier eller spårvidder. 
Behovet av att modernisera befintlig 
infrastruktur ska inte betraktas som en 
flaskhals. 

kontinuiteten i flöden över stora avstånd. 
Ett sådant hinder kan absorberas av ny 
infrastruktur såsom broar eller tunnlar som 
kan lösa problem i samband med t.ex. 
sluttande plan, kurvradier eller spårvidder.

Or. en

Motivering

Modernisering eller återställande kan i vissa fall behövas för att komma till rätta med 
flaskhalsar.

Ändringsförslag 238
Zigmantas Balčytis

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 1 – led 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) flaskhals: fysiskt hinder som leder till 
avbrott i systemet som påverkar 
kontinuiteten i flöden över stora avstånd. 
Ett sådant hinder kan absorberas av ny 
infrastruktur såsom broar eller tunnlar som 
kan lösa problem i samband med t.ex. 
sluttande plan, kurvradier eller spårvidder. 
Behovet av att modernisera befintlig 
infrastruktur ska inte betraktas som en 
flaskhals.

(12) flaskhals: fysiskt hinder som leder till 
avbrott i systemet som påverkar 
kontinuiteten i flöden över stora avstånd. 
Ett sådant hinder kan absorberas genom att 
ny infrastruktur skapas eller genom att 
befintlig infrastruktur moderniseras i 
grunden för att stärka dess kapacitet, 
såsom broar eller tunnlar som kan lösa 
problem i samband med t.ex. sluttande 
plan, kurvradier eller spårvidder.

Or. en

Ändringsförslag 239
Tanja Fajon

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 1 – led 12
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) flaskhals: fysiskt hinder som leder till 
avbrott i systemet som påverkar 
kontinuiteten i flöden över stora avstånd. 
Ett sådant hinder kan absorberas av ny 
infrastruktur såsom broar eller tunnlar som 
kan lösa problem i samband med t.ex. 
sluttande plan, kurvradier eller spårvidder. 
Behovet av att modernisera befintlig 
infrastruktur ska inte betraktas som en 
flaskhals.

(12) flaskhals: i transportsektorn, fysiskt 
eller tekniskt hinder som leder till avbrott i 
systemet som påverkar kontinuiteten och 
leder till störningar av 
transportkapaciteten i flöden över stora 
avstånd och i gränsöverskridande flöden. 
Ett sådant hinder kan absorberas genom att 
ny infrastruktur skapas eller befintlig 
infrastruktur i grunden moderniseras för 
att stärka dess kapacitet såsom broar eller 
tunnlar som kan lösa problem i samband 
med t.ex. sluttande plan, kurvradier eller 
spårvidder. Behovet av att modernisera 
befintlig infrastruktur ska inte betraktas 
som en flaskhals.

Or. en

Motivering

Termen “flaskhals” används för transportinfrastruktur och definitionen ska därför begränsas 
till transportsektorn. Den definition som kommissionen föreslår är för begränsad och tar inte 
hänsyn till alla situationen som orsakar flaskhalsar i praktiken. Den sista meningen í den 
definition som kommissionen föreslår är förvirrande eftersom den blandar ihop definitionen 
av flaskhals med hur man ska komma till rätta med flaskhalsar och bör därför utgå.

Ändringsförslag 240
Jelko Kacin

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 1 – led 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) flaskhals: fysiskt hinder som leder till 
avbrott i systemet som påverkar 
kontinuiteten i flöden över stora avstånd. 
Ett sådant hinder kan absorberas av ny 
infrastruktur såsom broar eller tunnlar som 
kan lösa problem i samband med t.ex. 
sluttande plan, kurvradier eller spårvidder.
Behovet av att modernisera befintlig 
infrastruktur ska inte betraktas som en 
flaskhals. 

(12) flaskhals: i transportsektorn, fysiskt 
eller tekniskt hinder som leder till avbrott i 
systemet som påverkar kontinuiteten och 
leder till störningar av 
transportkapaciteten i flöden över stora 
avstånd och i gränsöverskridande flöden. 
Ett sådant hinder kan absorberas genom att 
skapa ny infrastruktur eller i grunden 
modernisera befintlig infrastruktur för att 
stärka dess kapacitet såsom broar eller 
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tunnlar som kan lösa problem i samband 
med t.ex. sluttande plan, kurvradier eller 
spårvidder.

Or. en

Ändringsförslag 241
Corien Wortmann-Kool

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 1 – led 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) flaskhals: fysiskt hinder som leder till 
avbrott i systemet som påverkar 
kontinuiteten i flöden över stora avstånd. 
Ett sådant hinder kan absorberas av ny 
infrastruktur såsom broar eller tunnlar som 
kan lösa problem i samband med t.ex. 
sluttande plan, kurvradier eller spårvidder.
Behovet av att modernisera befintlig
infrastruktur ska inte betraktas som en 
flaskhals. 

(12) flaskhals: fysiskt hinder som leder till 
avbrott i systemet som påverkar 
kontinuiteten i flöden över stora avstånd. 
Ett sådant hinder kan absorberas av ny 
infrastruktur såsom broar, slussar, 
vågbrytare, trösklar eller tunnlar som kan 
lösa problem i samband med t.ex. sluttande 
plan, kurvradier, brohöjder,
farledsdimensioner i spårvidder eller 
genom att mellanliggande 
infrastrukturavsnitt med lägre standard 
uppgraderas till samma nivå som resten 
av nätet. 

Or. en

Motivering

Flaskhalsar bör omfatta alla transportmedel. Flaskhalsar kan avlägsnas med ny 
infrastruktur, men i vissa fall är det mer kostnadseffektivt att modernisera befintlig 
infrastruktur.

Ändringsförslag 242
Lena Kolarska-Bobińska

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 1 – led 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) flaskhals: fysiskt hinder som leder till (12) flaskhals: fysiskt hinder som leder till 
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avbrott i systemet som påverkar 
kontinuiteten i flöden över stora avstånd. 
Ett sådant hinder kan absorberas av ny 
infrastruktur såsom broar eller tunnlar som 
kan lösa problem i samband med t.ex. 
sluttande plan, kurvradier eller spårvidder.
Behovet av att modernisera befintlig 
infrastruktur ska inte betraktas som en 
flaskhals.

avbrott i systemet som påverkar 
kontinuiteten i flöden över stora avstånd. 
Ett sådant hinder kan absorberas av ny 
infrastruktur såsom broar eller tunnlar som 
kan lösa problem i samband med t.ex. 
sluttande plan, kurvradier eller spårvidder.

Or. en

Ändringsförslag 243
Romana Jordan

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 1 – led 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) flaskhals: fysiskt hinder som leder till 
avbrott i systemet som påverkar 
kontinuiteten i flöden över stora avstånd. 
Ett sådant hinder kan absorberas av ny 
infrastruktur såsom broar eller tunnlar som 
kan lösa problem i samband med t.ex. 
sluttande plan, kurvradier eller spårvidder.
Behovet av att modernisera befintlig 
infrastruktur ska inte betraktas som en 
flaskhals.

(12) flaskhals: i transportsektorn, fysiskt 
eller tekniskt hinder som leder till avbrott i 
systemet eller stockning som påverkar 
kontinuiteten i flöden över stora avstånd 
och gränsöverskridande flöden. Ett sådant 
hinder kan absorberas genom att ny 
infrastruktur konstrueras eller genom att 
befintlig infrastruktur uppgraderas 
betydligt så att dess kapacitet förbättras, 
t.ex. broar eller tunnlar som kan lösa 
problem i samband med t.ex. sluttande 
plan, kurvradier eller spårvidder.

Or. sl

Motivering

Begreppet ”flaskhals” används här i samband med transportinfrastruktur, så definitionen bör 
avgränsas på ett lämpligt sätt. Kommissionens definition tar inte upp alla viktiga 
omständigheter som i praktiken kan leda till flaskhalsar. Den sista meningen bör utgå 
eftersom den hänvisar enbart till sättet att undanröja flaskhalsar och därför inte hör hemma i 
definitionen.

Ändringsförslag 244
Sabine Wils
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Förslag till förordning
Artikel 2 – led 1 – led 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) flaskhals: fysiskt hinder som leder till 
avbrott i systemet som påverkar 
kontinuiteten i flöden över stora avstånd. 
Ett sådant hinder kan absorberas av ny 
infrastruktur såsom broar eller tunnlar som 
kan lösa problem i samband med t.ex. 
sluttande plan, kurvradier eller spårvidder. 
Behovet av att modernisera befintlig 
infrastruktur ska inte betraktas som en 
flaskhals.

(12) flaskhals: fysiskt hinder som leder till 
avbrott i systemet som påverkar 
kontinuiteten i flöden över stora avstånd. 
Ett sådant hinder kan absorberas av både 
ny infrastruktur såsom broar eller tunnlar 
som kan lösa problem i samband med t.ex. 
sluttande plan, kurvradier eller spårvidder 
och genom att modernisera befintlig 
infrastruktur som med hjälp av tekniska 
innovationer som löser begränsande 
flaskhalsar, kan leda till en avsevärd 
förbättring.

Or. en

Motivering

Enligt kostnads-nyttoanalysen och den strategiska miljökonsekvensbedömningen kan alla 
lämpliga och hållbara lösningar användas för att avlägsna en flaskhals på det snabbaste och 
mest kostnadseffektiva sättet, vilket inte bör utesluta en modernisering av eventuell befintlig 
infrastruktur.

Ändringsförslag 245
Michael Cramer

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 1 – led 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) flaskhals: fysiskt hinder som leder till 
avbrott i systemet som påverkar
kontinuiteten i flöden över stora avstånd. 
Ett sådant hinder kan absorberas av ny 
infrastruktur såsom broar eller tunnlar 
som kan lösa problem i samband med t.ex. 
sluttande plan, kurvradier eller 
spårvidder. Behovet av att modernisera 
befintlig infrastruktur ska inte betraktas 
som en flaskhals.

(12) flaskhals: fysiskt, driftsmässigt eller 
organisatoriskt hinder som avbryter eller 
hindrar kontinuiteten i transportflöden. 
Ett sådant hinder kan absorberas, 
huvudsakligen av en mer effektiv 
användning eller modernisering och 
återställande av befintlig infrastruktur. Om 
detta visar sig otillräckligt kan ny
infrastruktur vara tvungen att byggas.

Or. en
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Ändringsförslag 246
Jean-Jacob Bicep

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 1 – led 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) flaskhals: fysiskt hinder som leder till 
avbrott i systemet som påverkar 
kontinuiteten i flöden över stora avstånd. 
Ett sådant hinder kan absorberas av ny 
infrastruktur såsom broar eller tunnlar som 
kan lösa problem i samband med t.ex. 
sluttande plan, kurvradier eller spårvidder. 
Behovet av att modernisera befintlig 
infrastruktur ska inte betraktas som en 
flaskhals.

(12) flaskhals: fysiskt hinder som leder till 
avbrott i systemet som påverkar 
kontinuiteten i flöden över stora avstånd. 
Ett sådant hinder kan absorberas av ny 
infrastruktur såsom broar, tunnlar eller 
genom att de anpassas genom exempelvis 
förbifartsleder som kan lösa problem i 
samband med t.ex. sluttande plan, 
kurvradier eller spårvidder. Behovet av att 
modernisera befintlig infrastruktur ska inte 
betraktas som en flaskhals.

Or. fr

Ändringsförslag 247
Artur Zasada

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 1 – led 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) flaskhals: fysiskt hinder som leder till 
avbrott i systemet som påverkar 
kontinuiteten i flöden över stora avstånd. 
Ett sådant hinder kan absorberas av ny 
infrastruktur såsom broar eller tunnlar som 
kan lösa problem i samband med t.ex. 
sluttande plan, kurvradier eller spårvidder. 
Behovet av att modernisera befintlig 
infrastruktur ska inte betraktas som en 
flaskhals.

(12) flaskhals: i transportsektorn, fysiskt 
eller tekniskt hinder som leder till avbrott i 
systemet som påverkar kontinuiteten och 
leder till störningar av 
transportkapaciteten i flöden över stora 
avstånd och gränsöverskridande flöden. 
Ett sådant hinder kan absorberas genom att 
skapa ny eller väsentligt modernisera eller 
återställa befintlig infrastruktur för att 
stärka dess kapacitet, såsom broar, 
slussar, vågbrytare, trösklar eller tunnlar 
som kan lösa problem i samband med t.ex. 
sluttande plan, kurvradier, spårvidder och 
farledsdjup, eller genom att 
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mellanliggande infrastrukturavsnitt med 
lägre standard uppgraderas till samma 
nivå som resten av nätet.

Or. en

Ändringsförslag 248
Philip Bradbourn

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 1 – led 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) flaskhals: fysiskt hinder som leder till 
avbrott i systemet som påverkar 
kontinuiteten i flöden över stora avstånd. 
Ett sådant hinder kan absorberas av ny 
infrastruktur såsom broar eller tunnlar 
som kan lösa problem i samband med t.ex. 
sluttande plan, kurvradier eller 
spårvidder. Behovet av att modernisera 
befintlig infrastruktur ska inte betraktas 
som en flaskhals.

(12) flaskhals i transportnätet: fysiskt 
hinder som leder till avbrott i systemet som 
påverkar kontinuiteten i trafikflöden och 
som kan avhjälpas med ny infrastruktur.

Or. en

Motivering

I vissa fall kan modernisering eller återställande vara nödvändigt för att komma till rätta med 
flaskhalsar. Dessutom är problemet med flaskhalsar inte bara begränsat till järnvägssektorn 
eller till fysiska hinder.

Ändringsförslag 249
Dominique Vlasto, Christine De Veyrac

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 1 – led 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) flaskhals: fysiskt hinder som leder till 
avbrott i systemet som påverkar 
kontinuiteten i flöden över stora avstånd.
Ett sådant hinder kan absorberas av ny 

(12) flaskhals i transportnätet: fysiskt 
och/eller funktionellt hinder som leder till 
avbrott i systemet som påverkar 
kontinuiteten i flöden över stora avstånd 
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infrastruktur såsom broar eller tunnlar 
som kan lösa problem i samband med t.ex. 
sluttande plan, kurvradier eller 
spårvidder. Behovet av att modernisera
befintlig infrastruktur ska inte betraktas 
som en flaskhals.

och som kan avhjälpas genom ny 
infrastruktur eller en betydande 
modernisering av befintlig infrastruktur.

Or. fr

Motivering

Problemen med flaskhalsar kan lösas både genom ny infrastruktur och med hjälp av 
modernisering av befintlig infrastruktur. Det rör sig om att inte begränsa tillträdet till 
finansiering enligt denna förordning för vissa anläggningsarbeten när dessa bidrar till målen 
för Fonden för ett sammanlänkat Europa.

Ändringsförslag 250
Konrad Szymański

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 1 – led 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) flaskhals: fysiskt hinder som leder till 
avbrott i systemet som påverkar 
kontinuiteten i flöden över stora avstånd. 
Ett sådant hinder kan absorberas av ny 
infrastruktur såsom broar eller tunnlar som 
kan lösa problem i samband med t.ex. 
sluttande plan, kurvradier eller spårvidder. 
Behovet av att modernisera befintlig 
infrastruktur ska inte betraktas som en 
flaskhals.

(12) flaskhals: fysiskt och/eller 
funktionellt hinder som leder till avbrott i 
systemet som påverkar kontinuiteten i 
flöden över stora avstånd. Ett sådant hinder 
kan absorberas av ny infrastruktur 
och/eller genom att förnya befintlig 
infrastruktur såsom broar eller tunnlar 
som kan lösa problem i samband med t.ex. 
sluttande plan, kurvradier eller spårvidder.

Or. en

Ändringsförslag 251
António Fernando Correia de Campos

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 1 – led 12
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) flaskhals: fysiskt hinder som leder till 
avbrott i systemet som påverkar
kontinuiteten i flöden över stora avstånd. 
Ett sådant hinder kan absorberas av ny 
infrastruktur såsom broar eller tunnlar 
som kan lösa problem i samband med t.ex. 
sluttande plan, kurvradier eller 
spårvidder. Behovet av att modernisera 
befintlig infrastruktur ska inte betraktas 
som en flaskhals.

(12) flaskhals: fysiskt och/eller 
funktionellt hinder som leder till avbrott i 
systemet som påverkar kontinuiteten i 
flöden över stora avstånd och som kan
övervinnas med hjälp av ny infrastruktur. 
Behovet av att modernisera befintlig 
infrastruktur ska inte betraktas som en 
flaskhals.

Or. pt

Ändringsförslag 252
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 1 – led 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) flaskhals: fysiskt hinder som leder till 
avbrott i systemet som påverkar 
kontinuiteten i flöden över stora avstånd. 
Ett sådant hinder kan absorberas av ny 
infrastruktur såsom broar eller tunnlar 
som kan lösa problem i samband med t.ex. 
sluttande plan, kurvradier eller 
spårvidder. Behovet av att modernisera 
befintlig infrastruktur ska inte betraktas 
som en flaskhals.

(12) flaskhals: fysiskt och/eller 
funktionellt hinder som leder till avbrott i 
systemet som påverkar kontinuiteten i 
flöden över stora avstånd. Ett sådant hinder 
kan absorberas genom att skapa ny 
infrastruktur eller genom att förnya eller
modernisera befintlig infrastruktur.

Or. en

Ändringsförslag 253
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 1 – led 12
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) flaskhals: fysiskt hinder som leder till 
avbrott i systemet som påverkar
kontinuiteten i flöden över stora avstånd. 
Ett sådant hinder kan absorberas av ny
infrastruktur såsom broar eller tunnlar 
som kan lösa problem i samband med t.ex. 
sluttande plan, kurvradier eller 
spårvidder. Behovet av att modernisera 
befintlig infrastruktur ska inte betraktas 
som en flaskhals. 

(12) flaskhals: fysiskt, driftsmässigt eller 
organisatoriskt hinder som avbryter eller 
hindrar kontinuiteten i 
transport/energiflöden. Ett sådant hinder 
kan absorberas, huvudsakligen av en mer 
effektiv användning eller modernisering 
och återställande av befintlig infrastruktur.
Om detta visar sig otillräckligt kan ny
infrastruktur vara tvungen att byggas.

Or. en

Ändringsförslag 254
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 1 – led 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) flaskhals: fysiskt hinder som leder till 
avbrott i systemet som påverkar 
kontinuiteten i flöden över stora avstånd. 
Ett sådant hinder kan absorberas av ny 
infrastruktur såsom broar eller tunnlar som 
kan lösa problem i samband med t.ex. 
sluttande plan, kurvradier eller spårvidder. 
Behovet av att modernisera befintlig 
infrastruktur ska inte betraktas som en 
flaskhals.

(12) flaskhals: fysiskt hinder som leder till 
avbrott i systemet som påverkar 
kontinuiteten i flöden över stora avstånd.
Ett sådant hinder kan absorberas av ny 
infrastruktur såsom broar eller tunnlar som 
kan lösa problem i samband med t.ex. 
sluttande plan, kurvradier eller spårvidder.
Behovet av att modernisera befintlig 
infrastruktur ska inte betraktas som en 
flaskhals; på energiområdet, bristande 
sammanlänkningskapacitet som antingen 
beror på avsaknad av infrastruktur, ett 
begränsat fysiskt flöde eller en svag 
systemförvaltning.

Or. en

Ändringsförslag 255
Silvia-Adriana Ţicău
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Förslag till förordning
Artikel 2 – led 1 – led 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) flaskhals: fysiskt hinder som leder till 
avbrott i systemet som påverkar 
kontinuiteten i flöden över stora avstånd. 
Ett sådant hinder kan absorberas av ny 
infrastruktur såsom broar eller tunnlar 
som kan lösa problem i samband med t.ex. 
sluttande plan, kurvradier eller 
spårvidder. Behovet av att modernisera 
befintlig infrastruktur ska inte betraktas 
som en flaskhals.

(12) flaskhals: fysiskt och/eller 
funktionellt hinder som leder till avbrott i 
systemet som påverkar kontinuiteten i 
flöden över stora avstånd. Ett sådant hinder 
kan absorberas av ny infrastruktur 
och/eller genom att förnya eller 
modernisera befintlig infrastruktur.

Or. en

Ändringsförslag 256
Jörg Leichtfried

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 1 – led 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) flaskhals: fysiskt hinder som leder till
avbrott i systemet som påverkar 
kontinuiteten i flöden över stora avstånd. 
Ett sådant hinder kan absorberas av ny 
infrastruktur såsom broar eller tunnlar 
som kan lösa problem i samband med t.ex. 
sluttande plan, kurvradier eller 
spårvidder. Behovet av att modernisera 
befintlig infrastruktur ska inte betraktas 
som en flaskhals.

(12) flaskhals: fysiskt och/eller 
funktionellt hinder i trafiken som leder till 
avbrott i systemet som påverkar 
kontinuiteten i flöden över stora avstånd
och som kan undanröjas genom att 
befintlig infrastruktur byggs ut eller 
moderniseras och/eller genom att ny 
infrastruktur införs.

Or. de

Motivering

År 2008 användes det 40,929 km långa vattenvägsnätet regelbundet för transport på inre 
vattenvägar. Undanröjandet av flaskhalsar inbegriper i de flesta fall åtgärder för att 
förbättra befintliga vattenvägar. 
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Ändringsförslag 257
Paul Rübig

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 1 – led 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) flaskhals: fysiskt hinder som leder till 
avbrott i systemet som påverkar 
kontinuiteten i flöden över stora avstånd.
Ett sådant hinder kan absorberas av ny 
infrastruktur såsom broar eller tunnlar 
som kan lösa problem i samband med t.ex. 
sluttande plan, kurvradier eller 
spårvidder. Behovet av att modernisera 
befintlig infrastruktur ska inte betraktas 
som en flaskhals.

(12) flaskhals: fysiskt och/eller 
funktionellt hinder som leder till avbrott i 
systemet som påverkar kontinuiteten i 
flöden över stora avstånd. Ett sådant
funktionellt hinder kan undanröjas genom 
att befintlig infrastruktur förbättras 
och/eller genom att ny infrastruktur införs.

Or. de

Motivering

Flaskhalsar i vattenvägsnätet kräver i de flesta fall åtgärder för att förbättra befintliga 
vattenvägar. Denna definition bör därför ta hänsyn till de särskilda krav som gäller för 
transport på inre vattenvägar.

Ändringsförslag 258
Jim Higgins

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led 20a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20a) isolerat nät: en medlemsstats 
järnvägsnät eller en del av det, enligt 
artikel 3 (qq) i förordning (EU) nr 
XXXX/2012 [riktlinjer för TEN-T].

Or. en

Ändringsförslag 259
Konrad Szymański, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz
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Förslag till förordning
Artikel 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Fonden för ett sammanlänkat Europa ska 
göra det möjligt att förbereda och 
genomföra projekt av gemensamt intresse 
inom ramen för strategin för de 
transeuropeiska näten inom sektorerna för 
energi, transport och telekommunikationer. 
Fonden för ett sammanlänkat Europa ska i 
synnerhet stödja genomförandet av projekt 
som syftar till utveckling och konstruktion 
av ny eller modernisering av befintlig 
infrastruktur på områdena transport, energi 
och telekommunikation. För att möjliggöra 
detta ska Fonden för ett sammanlänkat 
Europa ha följande mål:

Fonden för ett sammanlänkat Europa ska 
göra det möjligt att förbereda och 
genomföra projekt av gemensamt intresse 
inom ramen för strategin för de 
transeuropeiska näten inom sektorerna för 
energi, transport och telekommunikationer. 
Fonden för ett sammanlänkat Europa ska i 
synnerhet stödja genomförandet av projekt 
som syftar till utveckling och konstruktion 
av ny eller modernisering och förnyelse av 
befintlig infrastruktur på områdena 
transport, energi och telekommunikation. 
För att möjliggöra detta ska Fonden för ett 
sammanlänkat Europa ha följande mål:

Or. en

Ändringsförslag 260
Nuno Teixeira

Förslag till förordning
Artikel 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Bidra till smart och hållbar tillväxt för 
alla genom utveckling av moderna 
transeuropeiska nät med hög prestanda, 
och därigenom skapa fördelar för hela 
Europeiska unionen i fråga om 
konkurrenskraft och ekonomisk, social och 
territoriell sammanhållning på den inre 
marknaden och skapa en miljö som är mer 
gynnsam för privata och offentliga 
investeringar genom en kombination av 
finansieringsinstrument och direktstöd från 
unionen och genom att utnyttja synergier 
mellan sektorerna. Hur detta mål uppnås 
ska bedömas utifrån omfattningen av 
offentliga och privata investeringar i 
projekt av gemensamt intresse, och särskilt 

(a) Bidra till smart och hållbar tillväxt för 
alla genom utveckling av moderna 
transeuropeiska nät med hög prestanda, 
och därigenom skapa fördelar för hela 
Europeiska unionen i fråga om 
konkurrenskraft och ekonomisk, social och 
territoriell sammanhållning på den inre 
marknaden och skapa en miljö som är mer 
gynnsam för privata och offentliga 
investeringar genom en kombination av 
finansieringsinstrument och direktstöd från 
unionen och genom att utnyttja synergier 
mellan sektorerna. Hur detta mål uppnås 
ska bedömas utifrån omfattningen av 
offentliga och privata investeringar i 
projekt av gemensamt intresse, och särskilt 
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omfattningen av offentliga och privata 
investeringar i projekt av gemensamt 
intresse som förverkligas genom 
finansieringsinstrumenten enligt denna 
förordning.

omfattningen av offentliga och privata 
investeringar i projekt av gemensamt 
intresse som förverkligas genom 
finansieringsinstrumenten enligt denna 
förordning. För detta mål måste särskild 
hänsyn tas till regioner med ogynnsamma 
natur- och befolkningsförhållanden, 
bland annat de yttersta randområdena.

Or. pt

Motivering

Om man ska kunna nå Europa 2020-målen om att främja en smart och hållbar tillväxt för alla 
måste alla regioner i EU inbegripas för en balanserad och rättvis utveckling.

Ändringsförslag 261
Marian-Jean Marinescu

Förslag till förordning
Artikel 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Bidra till smart och hållbar tillväxt för 
alla genom utveckling av moderna 
transeuropeiska nät med hög prestanda, 
och därigenom skapa fördelar för hela 
Europeiska unionen i fråga om 
konkurrenskraft och ekonomisk, social och 
territoriell sammanhållning på den inre 
marknaden och skapa en miljö som är mer 
gynnsam för privata och offentliga 
investeringar genom en kombination av 
finansieringsinstrument och direktstöd från 
unionen och genom att utnyttja synergier 
mellan sektorerna. Hur detta mål uppnås 
ska bedömas utifrån omfattningen av 
offentliga och privata investeringar i 
projekt av gemensamt intresse, och särskilt 
omfattningen av offentliga och privata 
investeringar i projekt av gemensamt 
intresse som förverkligas genom 
finansieringsinstrumenten enligt denna 
förordning.

(a) Bidra till smart och hållbar tillväxt för 
alla genom utveckling av moderna 
transeuropeiska nät med hög prestanda, 
och därigenom skapa fördelar för hela 
Europeiska unionen i fråga om 
konkurrenskraft och ekonomisk, social och 
territoriell sammanhållning på den inre 
marknaden och skapa en miljö som är mer 
gynnsam för privata och offentliga 
investeringar genom en kombination av 
finansieringsinstrument och direktstöd från 
unionen och genom att utnyttja synergier 
mellan sektorerna. Hur detta mål uppnås 
ska bedömas utifrån den del av varje 
nätverk som fullföljs genom projekt av 
gemensamt intresse, omfattningen av 
privata investeringar som projekt av 
gemensamt intresse lockar till sig, och den 
del av varje nätverk som fullföljs genom
projekt av gemensamt intresse som 
förverkligas genom 
finansieringsinstrumenten enligt denna 
förordning.
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Or. en

Ändringsförslag 262
Jean-Jacob Bicep

Förslag till förordning
Artikel 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Bidra till smart och hållbar tillväxt för 
alla genom utveckling av moderna 
transeuropeiska nät med hög prestanda, 
och därigenom skapa fördelar för hela 
Europeiska unionen i fråga om 
konkurrenskraft och ekonomisk, social 
och territoriell sammanhållning på den inre 
marknaden och skapa en miljö som är mer 
gynnsam för privata och offentliga 
investeringar genom en kombination av 
finansieringsinstrument och direktstöd från 
unionen och genom att utnyttja synergier 
mellan sektorerna. Hur detta mål uppnås 
ska bedömas utifrån omfattningen av 
offentliga och privata investeringar i 
projekt av gemensamt intresse, och särskilt 
omfattningen av offentliga och privata 
investeringar i projekt av gemensamt 
intresse som förverkligas genom 
finansieringsinstrumenten enligt denna 
förordning.

(a) Bidra till smart och hållbar tillväxt för 
alla genom utveckling av moderna och 
hållbara transeuropeiska nät med hög 
prestanda, och därigenom i hela 
Europeiska unionen skapa nödvändiga 
förutsättningar för ökad ekonomisk, social 
och territoriell sammanhållning på den inre 
marknaden och skapa en miljö som är mer 
gynnsam för privata och offentliga 
investeringar genom en kombination av 
finansieringsinstrument och direktstöd från 
unionen och genom att utnyttja synergier 
mellan sektorerna. Hur detta mål uppnås 
ska bedömas utifrån omfattningen av 
offentliga och privata investeringar i 
projekt av gemensamt intresse, och särskilt 
omfattningen av offentliga och privata
investeringar i projekt av gemensamt 
intresse som förverkligas genom 
finansieringsinstrumenten enligt denna 
förordning.

Or. fr

Ändringsförslag 263
Michael Cramer

Förslag till förordning
Artikel 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Bidra till smart och hållbar tillväxt för 
alla genom utveckling av moderna 

(a) Bidra till smart och hållbar utveckling
för alla genom utveckling av moderna, 
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transeuropeiska nät med hög prestanda, 
och därigenom skapa fördelar för hela 
Europeiska unionen i fråga om 
konkurrenskraft och ekonomisk, social och 
territoriell sammanhållning på den inre 
marknaden och skapa en miljö som är mer 
gynnsam för privata och offentliga 
investeringar genom en kombination av 
finansieringsinstrument och direktstöd från 
unionen och genom att utnyttja synergier 
mellan sektorerna. Hur detta mål uppnås 
ska bedömas utifrån omfattningen av 
offentliga och privata investeringar i 
projekt av gemensamt intresse, och särskilt 
omfattningen av offentliga och privata 
investeringar i projekt av gemensamt 
intresse som förverkligas genom 
finansieringsinstrumenten enligt denna 
förordning.

diversifierade och konkurrenskraftiga 
transeuropeiska nät med hög prestanda, 
och därigenom skapa fördelar för hela 
Europeiska unionen i fråga om att minska 
externa kostnader, förbättra
konkurrenskraft och ekonomisk, social och 
territoriell sammanhållning på den inre 
marknaden och skapa en miljö som är mer 
gynnsam för privata och offentliga 
investeringar genom en kombination av 
finansieringsinstrument, som att använda 
intäkter som genereras genom 
tillämpning av principen att förorenaren 
betalar, och direktstöd från unionen och 
genom att utnyttja synergier mellan 
sektorerna. Hur detta mål uppnås ska 
bedömas utifrån omfattningen av offentliga 
och privata investeringar i projekt av 
gemensamt intresse, och särskilt 
omfattningen av offentliga och privata 
investeringar i projekt av gemensamt 
intresse som förverkligas genom 
finansieringsinstrumenten enligt denna 
förordning, och i vilken utsträckning 
motsvarande risker, vinster och förluster 
delas mellan offentliga och privata 
investerare.

Or. en

Ändringsförslag 264
Christine De Veyrac, Dominique Vlasto

Förslag till förordning
Artikel 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Bidra till smart och hållbar tillväxt för 
alla genom utveckling av moderna 
transeuropeiska nät med hög prestanda, 
och därigenom skapa fördelar för hela 
Europeiska unionen i fråga om 
konkurrenskraft och ekonomisk, social och 
territoriell sammanhållning på den inre 
marknaden och skapa en miljö som är mer 

(a) Bidra till smart och hållbar tillväxt för 
alla genom utveckling av moderna 
transeuropeiska nät med hög prestanda, 
och därigenom skapa fördelar för hela 
Europeiska unionen i fråga om 
konkurrenskraft och ekonomisk, social och 
territoriell sammanhållning på den inre 
marknaden och skapa en miljö som är mer 
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gynnsam för privata och offentliga 
investeringar genom en kombination av 
finansieringsinstrument och direktstöd från 
unionen och genom att utnyttja synergier 
mellan sektorerna. Hur detta mål uppnås 
ska bedömas utifrån omfattningen av 
offentliga och privata investeringar i 
projekt av gemensamt intresse, och särskilt 
omfattningen av offentliga och privata 
investeringar i projekt av gemensamt 
intresse som förverkligas genom 
finansieringsinstrumenten enligt denna 
förordning.

gynnsam för privata och offentliga 
investeringar genom en kombination av 
finansieringsinstrument och direktstöd från 
unionen och genom att utnyttja synergier 
mellan sektorerna. Hur detta mål uppnås 
ska bedömas utifrån omfattningen av 
offentliga och privata investeringar i 
projekt av gemensamt intresse, och särskilt 
omfattningen av offentliga och privata 
investeringar i projekt av gemensamt 
intresse som förverkligas genom 
finansieringsinstrumenten enligt denna 
förordning. Principerna om 
teknikneutralitet och balans mellan 
effektivitet och kostnad ska respekteras. 

Or. fr

Ändringsförslag 265
Sabine Wils

Förslag till förordning
Artikel 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Bidra till smart och hållbar tillväxt för 
alla genom utveckling av moderna 
transeuropeiska nät med hög prestanda, 
och därigenom skapa fördelar för hela 
Europeiska unionen i fråga om 
konkurrenskraft och ekonomisk, social 
och territoriell sammanhållning på den inre 
marknaden och skapa en miljö som är mer 
gynnsam för privata och offentliga 
investeringar genom en kombination av 
finansieringsinstrument och direktstöd från 
unionen och genom att utnyttja synergier 
mellan sektorerna. Hur detta mål uppnås 
ska bedömas utifrån omfattningen av 
offentliga och privata investeringar i 
projekt av gemensamt intresse, och särskilt 
omfattningen av offentliga och privata 
investeringar i projekt av gemensamt 
intresse som förverkligas genom 
finansieringsinstrumenten enligt denna 

(a) Bidra till smart och hållbar tillväxt för 
alla genom utveckling av moderna 
transeuropeiska nät med hög prestanda, 
och därigenom skapa fördelar för hela 
Europeiska unionen i fråga om ekonomisk, 
social och territoriell sammanhållning på 
den inre marknaden genom en kombination 
av finansieringsinstrument och direktstöd 
från unionen och genom att utnyttja 
synergier mellan sektorerna. Hur detta mål 
uppnås ska bedömas utifrån effektiviteten
av investeringar i projekt av gemensamt 
intresse, och särskilt i de projekt av 
gemensamt intresse som förverkligas 
genom finansieringsinstrumenten enligt 
denna förordning.
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förordning.

Or. en

Motivering

Det enda pålitliga sättet att bedöma i vilken utsträckning det medför hållbar tillväxt för alla 
är att se hur effektiva investeringarna är när det gäller att fullfölja projekt av gemensamt 
intresse på utsatt tid – andelen offentliga eller privata medel är inte i sig en pålitlig måttstock.

Ändringsförslag 266
Riikka Manner, Vilja Savisaar-Toomast

Förslag till förordning
Artikel 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Bidra till smart och hållbar tillväxt för 
alla genom utveckling av moderna 
transeuropeiska nät med hög prestanda, 
och därigenom skapa fördelar för hela 
Europeiska unionen i fråga om 
konkurrenskraft och ekonomisk, social och 
territoriell sammanhållning på den inre 
marknaden och skapa en miljö som är mer 
gynnsam för privata och offentliga 
investeringar genom en kombination av 
finansieringsinstrument och direktstöd från 
unionen och genom att utnyttja synergier 
mellan sektorerna. Hur detta mål uppnås 
ska bedömas utifrån omfattningen av 
offentliga och privata investeringar i 
projekt av gemensamt intresse, och särskilt 
omfattningen av offentliga och privata 
investeringar i projekt av gemensamt 
intresse som förverkligas genom 
finansieringsinstrumenten enligt denna 
förordning.

(a) Bidra till smart och hållbar tillväxt för 
alla genom utveckling av moderna 
transeuropeiska nät med hög prestanda, där 
hänsyn även tas till framtida 
trafikströmmar, och därigenom skapa 
fördelar för hela Europeiska unionen i 
fråga om konkurrenskraft och ekonomisk, 
social och territoriell sammanhållning på 
den inre marknaden och skapa en miljö 
som är mer gynnsam för privata och 
offentliga investeringar genom en 
kombination av finansieringsinstrument 
och direktstöd från unionen och genom att 
utnyttja synergier mellan sektorerna. Hur 
detta mål uppnås ska bedömas utifrån 
omfattningen av offentliga och privata 
investeringar i projekt av gemensamt 
intresse, och särskilt omfattningen av 
offentliga och privata investeringar i 
projekt av gemensamt intresse som 
förverkligas genom 
finansieringsinstrumenten enligt denna 
förordning.

Or. en
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Ändringsförslag 267
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till förordning
Artikel 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Bidra till smart och hållbar tillväxt för 
alla genom utveckling av moderna 
transeuropeiska nät med hög prestanda, 
och därigenom skapa fördelar för hela 
Europeiska unionen i fråga om 
konkurrenskraft och ekonomisk, social och 
territoriell sammanhållning på den inre 
marknaden och skapa en miljö som är mer 
gynnsam för privata och offentliga 
investeringar genom en kombination av 
finansieringsinstrument och direktstöd från 
unionen och genom att utnyttja synergier 
mellan sektorerna. Hur detta mål uppnås 
ska bedömas utifrån omfattningen av 
offentliga och privata investeringar i 
projekt av gemensamt intresse, och särskilt 
omfattningen av offentliga och privata 
investeringar i projekt av gemensamt 
intresse som förverkligas genom 
finansieringsinstrumenten enligt denna 
förordning.

(a) Bidra till smart och hållbar tillväxt för 
alla genom utveckling av moderna 
transeuropeiska nät med hög prestanda, 
och därigenom skapa fördelar för hela 
Europeiska unionen i fråga om 
konkurrenskraft och ekonomisk, social och 
territoriell sammanhållning på den inre 
marknaden och skapa en miljö som är mer 
gynnsam för privata och offentliga 
investeringar genom en kombination av 
finansieringsinstrument och direktstöd från 
unionen och genom att utnyttja synergier 
mellan sektorerna. Hur detta mål uppnås 
ska bedömas utifrån omfattningen av 
offentliga och privata investeringar i 
projekt av gemensamt intresse, och särskilt 
omfattningen av offentliga och privata 
investeringar i projekt av gemensamt 
intresse som förverkligas genom 
finansieringsinstrumenten enligt denna 
förordning. Hur detta mål uppnås ska 
också bedömas utifrån den kumulativa 
effekten av dessa projekt av gemensamt 
intresse på de övergripande målen i 
Europa 2020-strategin.

Or. en

Ändringsförslag 268
Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till förordning
Artikel 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Bidra till smart och hållbar tillväxt för 
alla genom utveckling av moderna 

(a) Bidra till smart och hållbar tillväxt för 
alla genom utveckling av moderna 
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transeuropeiska nät med hög prestanda, 
och därigenom skapa fördelar för hela 
Europeiska unionen i fråga om 
konkurrenskraft och ekonomisk, social och 
territoriell sammanhållning på den inre 
marknaden och skapa en miljö som är mer 
gynnsam för privata och offentliga 
investeringar genom en kombination av 
finansieringsinstrument och direktstöd från 
unionen och genom att utnyttja synergier 
mellan sektorerna. Hur detta mål uppnås 
ska bedömas utifrån omfattningen av 
offentliga och privata investeringar i
projekt av gemensamt intresse, och särskilt 
omfattningen av offentliga och privata 
investeringar i projekt av gemensamt 
intresse som förverkligas genom 
finansieringsinstrumenten enligt denna 
förordning.

transeuropeiska nät med hög prestanda, 
och därigenom skapa fördelar för hela 
Europeiska unionen i fråga om 
konkurrenskraft och ekonomisk, social och 
territoriell sammanhållning på den inre 
marknaden och skapa en miljö som är mer 
gynnsam för privata, offentliga eller 
offentlig-privata investeringar genom en 
kombination av finansieringsinstrument 
och direktstöd från unionen och genom att 
utnyttja synergier mellan sektorerna. Hur 
detta mål uppnås ska bedömas utifrån 
omfattningen av offentliga och privata 
investeringar i projekt av gemensamt 
intresse, och särskilt omfattningen av 
offentliga, privata eller offentlig-privata 
investeringar i projekt av gemensamt 
intresse som förverkligas genom 
finansieringsinstrumenten enligt denna 
förordning.

Or. es

Ändringsförslag 269
Marian-Jean Marinescu

Förslag till förordning
Artikel 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Göra det möjligt för unionen att uppnå 
sina mål att minska utsläppen av 
växthusgaser med 20 %42, öka 
energieffektiviteten med 20 % och öka 
andelen förnybar energi till 20 % senast 
2020 och samtidigt öka solidariteten 
mellan medlemsstaterna.

(b) Göra det möjligt för unionen att uppnå 
sina mål att minska utsläppen av 
växthusgaser med 20 %42, öka 
energieffektiviteten med 20 % och öka 
andelen förnybar energi till 20 % senast 
2020 och samtidigt öka solidariteten 
mellan medlemsstaterna. Hur detta mål 
uppnås ska bedömas utifrån den andel 
EU-mål som uppnåtts genom projekt 
inom ramen för denna förordning.

Or. en
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Ändringsförslag 270
Jean-Jacob Bicep

Förslag till förordning
Artikel 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Göra det möjligt för unionen att uppnå 
sina mål att minska utsläppen av 
växthusgaser med 20 %42, öka 
energieffektiviteten med 20 % och öka 
andelen förnybar energi till 20 % senast 
2020 och samtidigt öka solidariteten 
mellan medlemsstaterna.

(b) Göra det möjligt för unionen att uppnå 
sina mål för hållbar utveckling, framför 
allt att minska utsläppen av växthusgaser 
med 20 %, öka energieffektiviteten med 
20 % och öka andelen förnybar energi till 
20 % senast 2020 och samtidigt öka 
solidariteten mellan medlemsstaterna.

Or. fr

Ändringsförslag 271
Michael Cramer

Förslag till förordning
Artikel 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Göra det möjligt för unionen att uppnå 
sina mål att minska utsläppen av 
växthusgaser med 20 %42, öka 
energieffektiviteten med 20 % och öka 
andelen förnybar energi till 20 % senast 
2020 och samtidigt öka solidariteten 
mellan medlemsstaterna.

(b) Göra det möjligt för unionen att senast 
2020 och jämfört med 1900 års nivåer
minska utsläppen av växthusgaser med 
20 %, öka energieffektiviteten med 20 % 
och öka andelen förnybar energi till 20 % 
senast 2020 och samtidigt öka solidariteten 
mellan medlemsstaterna.

Or. en

Ändringsförslag 272
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 3 – led b
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Göra det möjligt för unionen att uppnå 
sina mål att minska utsläppen av 
växthusgaser med 20 %42, öka 
energieffektiviteten med 20 % och öka 
andelen förnybar energi till 20 % senast 
2020 och samtidigt öka solidariteten 
mellan medlemsstaterna.

(b) Göra det möjligt för unionen att uppnå 
sina mål att minska utsläppen av 
växthusgaser med 20 %, öka 
energieffektiviteten med 20 % och öka 
andelen förnybar energi till 20 % senast 
2020 och samtidigt öka solidariteten 
mellan medlemsstaterna genom att 
investera i energieffektivitet, förnybar 
energi och smarta överförings- och 
distributionsnät för el.

Or. en

Ändringsförslag 273
Marita Ulvskog

Förslag till förordning
Artikel 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Göra det möjligt för unionen att uppnå 
sina mål att minska utsläppen av 
växthusgaser med 20 %42, öka 
energieffektiviteten med 20 % och öka 
andelen förnybar energi till 20 % senast 
2020 och samtidigt öka solidariteten 
mellan medlemsstaterna.

(b) Göra det möjligt för unionen att uppnå 
sina mål att minska utsläppen av 
växthusgaser med 20 %42, öka 
energieffektiviteten med 20 % och öka 
andelen förnybar energi till 20 % senast 
2020, bidra till att uppnå 2050-målen och 
samtidigt öka solidariteten mellan 
medlemsstaterna.

Or. sv

Ändringsförslag 274
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek

Förslag till förordning
Artikel 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Göra det möjligt för unionen att uppnå (b) Göra det möjligt för unionen att uppnå 
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sina mål att minska utsläppen av
växthusgaser med 20 %42, öka 
energieffektiviteten med 20 % och öka 
andelen förnybar energi till 20 % senast 
2020 och samtidigt öka solidariteten 
mellan medlemsstaterna.

sina mål att minska utsläppen av 
växthusgaser med 20 %, öka 
energieffektiviteten med 20 % och öka 
andelen förnybar energi till 20 % senast 
2020 och samtidigt öka solidariteten 
mellan medlemsstaterna. Den fastställda 
metoden för efterhandsutvärdering av 
instrumentets effektivitet och 
ändamålsenlighet ska omfatta samråd 
mellan medlemsstaterna.

Or. pl

Ändringsförslag 275
Mario Pirillo

Förslag till förordning
Artikel 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Göra det möjligt för unionen att uppnå 
sina mål att minska utsläppen av 
växthusgaser med 20 %42, öka 
energieffektiviteten med 20 % och öka 
andelen förnybar energi till 20 % senast 
2020 och samtidigt öka solidariteten 
mellan medlemsstaterna.

(b) Göra det möjligt för unionen att uppnå 
sina mål att minska utsläppen av 
växthusgaser med 20 %42, öka 
energieffektiviteten med 20 % och öka 
andelen förnybar energi till 20 % senast 
2020 och samtidigt öka solidariteten 
mellan medlemsstaterna. Utöver dessa mål 
bör man beakta målet att långsiktigt 
minska koldioxidutsläppen i enlighet med 
färdplanen för ett utsläppssnålt samhälle 
till 2050.

Or. it

Ändringsförslag 276
Sabine Wils

Förslag till förordning
Artikel 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Göra det möjligt för unionen att uppnå (b) Göra det möjligt för unionen att uppnå 
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sina mål att minska utsläppen av 
växthusgaser med 20 %42, öka 
energieffektiviteten med 20 % och öka 
andelen förnybar energi till 20 % senast 
2020 och samtidigt öka solidariteten 
mellan medlemsstaterna.

sina mål att minska utsläppen av 
växthusgaser med 20 %, öka 
energieffektiviteten med 20 % och öka 
andelen förnybar energi till 20 % senast 
2020 och samtidigt öka solidariteten 
mellan medlemsstaterna genom att sätta 
särskilda delmål för inhemska 
utsläppsminskningar på 40 %, 60 % och 
80 % för 2030, 2040 respektive 2050.

Or. en

Motivering

Det finns anledning att påminna om de särskilda delmålen i varje sektor som godkändes av 
parlamentet i sin resolution om en färdplan för ett konkurrenskraftigt utsläppssnålt samhälle 
2050 och som antogs förra februari.

Ändringsförslag 277
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek

Förslag till förordning
Artikel 3 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) Göra det möjligt för unionen att 
uppnå målet om 
energiförsörjningstrygghet, inklusive 
genom diversifiering.

Or. pl

Ändringsförslag 278
Jean-Jacob Bicep

Förslag till förordning
Artikel 3 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) Garantera utvecklingen av 
infrastruktur som respekterar hela miljön 
i enlighet med föregående 
undersökningar enligt definitionen i 
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artikel 3ra i förordning (EU) 
nr xxxx/2012 [riktlinjer för TEN-T], med 
beaktande av projektens totala inverkan 
på den biologiska mångfalden, 
vattenföroreningar och 
markföroreningar.

Or. fr

Ändringsförslag 279
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek

Förslag till förordning
Artikel 3 – led b – fotnot

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om rätt förutsättningar föreligger, upp till 
30 %.

Om de villkor som kommissionen fastställt 
har uppfyllts, upp till 30 %.

Or. en

Ändringsförslag 280
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Utöver de allmänna mål som anges i 
artikel 3 bör Fonden för ett sammanlänkat 
Europa bidra till att följande 
sektorsspecifika mål uppnås:

1. Utan att det påverkar de allmänna mål 
som anges i artikel 3 ska Fonden för ett 
sammanlänkat Europa bidra till att följande 
sektorsspecifika mål uppnås:

Or. en

Ändringsförslag 281
Marian-Jean Marinescu

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led a – led i
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) Undanröja flaskhalsar och komplettera 
felande länkar, vilket ska bedömas utifrån 
antalet nya och förbättrade 
gränsöverskridande förbindelser och 
undanröjda flaskhalsar på de 
transportvägar som fått stöd genom Fonden 
för ett sammanlänkat Europa.

i) Undanröja flaskhalsar och komplettera 
felande länkar, vilket ska bedömas utifrån 
antalet nya och förbättrade 
gränsöverskridande förbindelser och 
undanröjda flaskhalsar på transportvägar 
för alla transportslag som fått stöd genom 
Fonden för ett sammanlänkat Europa.

Or. en

Ändringsförslag 282
Sabine Wils

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led a – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) Undanröja flaskhalsar och komplettera 
felande länkar, vilket ska bedömas utifrån 
antalet nya och förbättrade 
gränsöverskridande förbindelser och 
undanröjda flaskhalsar på de 
transportvägar som fått stöd genom Fonden 
för ett sammanlänkat Europa.

i) Undanröja flaskhalsar och komplettera 
felande länkar, även genom
vägtrafikstyrningssystem, vilket ska 
bedömas utifrån antalet förbättrade och 
moderniserade gränsöverskridande 
förbindelser och undanröjda flaskhalsar på 
de transportvägar som fått stöd genom 
Fonden för ett sammanlänkat Europa.

Or. en

Motivering

Flaskhalsar och felande länkar kan avlägsnas på ett kostnadseffektivt sätt, både genom att 
förbättra trafikflöden med lämpliga vägtrafikstyrningssystem eller med en väsentlig 
modernisering av befintlig men otillräcklig infrastruktur, eller genom att bygga ny 
infrastruktur där hänsyn tas till kostnads-nyttoanalysen och den strategiska 
miljökonsekvensbedömningen.

Ändringsförslag 283
Oldřich Vlasák

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led a – led i
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) Undanröja flaskhalsar och komplettera 
felande länkar, vilket ska bedömas utifrån 
antalet nya och förbättrade 
gränsöverskridande förbindelser och 
undanröjda flaskhalsar på de 
transportvägar som fått stöd genom Fonden 
för ett sammanlänkat Europa.

i) Undanröja flaskhalsar och komplettera 
felande länkar, vilket ska bedömas utifrån 
antalet nya och förbättrade interna och
gränsöverskridande förbindelser och 
undanröjda flaskhalsar på de 
transportvägar som fått stöd genom Fonden 
för ett sammanlänkat Europa.

Or. en

Ändringsförslag 284
Michael Cramer

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led a – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) Undanröja flaskhalsar och komplettera 
felande länkar, vilket ska bedömas utifrån 
antalet nya och förbättrade 
gränsöverskridande förbindelser och 
undanröjda flaskhalsar på de 
transportvägar som fått stöd genom Fonden 
för ett sammanlänkat Europa.

i) Undanröja flaskhalsar, förbättra 
förbindelserna med knutpunkter i städer 
och på landsbygden, komplettera felande 
länkar och förbättra 
järnvägsförbindelserna med 
industriområden och 
industrianläggningar, vilket ska bedömas 
utifrån antalet gränsöverskridande sträckor
och industrispår om har varit övergivna 
eller avskurna sedan andra världskriget 
och som har återställts eller 
återuppbyggts, och utifrån antalet
undanröjda flaskhalsar på de 
transportvägar som fått stöd genom Fonden 
för ett sammanlänkat Europa.

Or. en

Ändringsförslag 285
Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led a – led i
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) Undanröja flaskhalsar och komplettera 
felande länkar, vilket ska bedömas utifrån 
antalet nya och förbättrade 
gränsöverskridande förbindelser och 
undanröjda flaskhalsar på de 
transportvägar som fått stöd genom FSE.

i) Undanröja flaskhalsar, komplettera 
felande länkar och sammankoppla 
gränsöverskridande sträckor, vilket ska 
bedömas utifrån antalet nya och förbättrade 
gränsöverskridande förbindelser och 
undanröjda flaskhalsar på de 
transportvägar som fått stöd genom FSE.

Or. es

Ändringsförslag 286
Marian-Jean Marinescu

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led a – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) Säkerställa hållbara och effektiva 
transporter på lång sikt, vilket ska bedömas 
utifrån längden på järnvägsnätet för 
konventionell trafik i EU-27 och längden 
på järnvägsnätet för höghastighetstrafik i 
EU-27.

ii) Säkerställa hållbara och effektiva 
transporter på lång sikt, vilket ska bedömas 
utifrån längden på järnvägsnätet, vägnätet 
och nätet för inre vattenvägar för 
konventionell trafik i EU-27 vilka 
moderniserats för att uppfylla stomnätets 
krav och den ökade längden på 
järnvägsnätet för höghastighetstrafik i 
EU-27.

Or. en

Ändringsförslag 287
Sabine Wils

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led a – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) Säkerställa hållbara och effektiva 
transporter på lång sikt, vilket ska bedömas 
utifrån längden på järnvägsnätet för 

ii) Säkerställa hållbara och effektiva 
transporter på lång sikt, vilket ska bedömas 
utifrån längden på järnvägsnätet och nätet 
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konventionell trafik i EU-27 och längden 
på järnvägsnätet för höghastighetstrafik i 
EU-27.

för inre vattenvägar i EU-27.

Or. en

Motivering

Hänvisningar till de mest koldioxidsnåla och miljövänliga transportslagen måste tydligt och 
klart omfatta alla EU:s vattenvägs- och järnvägsnät utan åtskillnad.

Ändringsförslag 288
Philip Bradbourn

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led a – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) Säkerställa hållbara och effektiva 
transporter på lång sikt, vilket ska bedömas 
utifrån längden på järnvägsnätet för 
konventionell trafik i EU-27 och längden 
på järnvägsnätet för höghastighetstrafik i
EU-27.

ii) Säkerställa hållbara och effektiva 
transporter på lång sikt på nät som skapats 
eller förbättrats genom denna förordning, 
vilket ska bedömas utifrån längden på den 
transportinfrastruktur som går genom
EU-27 utan större flaskhalsar.

Or. en

Ändringsförslag 289
Dominique Vlasto, Michel Dantin

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led a – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) Säkerställa hållbara och effektiva 
transporter på lång sikt, vilket ska bedömas 
utifrån längden på järnvägsnätet för 
konventionell trafik i EU-27 och längden 
på järnvägsnätet för höghastighetstrafik i 
EU-27.

ii) Säkerställa hållbara och effektiva 
transporter på lång sikt, vilket ska bedömas 
utifrån längden på det järnvägs- och inre 
vattenvägnät som anlagts eller förbättrats 
genom denna förordning i EU-27 och
antalet sjömotorvägar som skapats.

Or. fr
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Motivering

Transporter på inre vattenvägar och sjömotorvägar bidrar till transportsektorns långsiktiga 
hållbarhet och effektivitet lika väl som järnvägstransporter. Dessutom är omnämnandet av 
sjömotorvägar lämpligare, då det rör sig om hållbarhets- och effektivitetsmålet, snarare än 
målet om integration och sammankoppling (i motsats till vad som föreslås i 
ändringsförslag 38 från medföredragandena).

Ändringsförslag 290
Jim Higgins

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led a – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) Säkerställa hållbara och effektiva 
transporter på lång sikt, vilket ska bedömas 
utifrån längden på järnvägsnätet för 
konventionell trafik i EU-27 och längden 
på järnvägsnätet för höghastighetstrafik i 
EU-27.

ii) Säkerställa hållbara och effektiva 
transporter på lång sikt, vilket ska bedömas 
utifrån längden på järnvägsnätet för 
konventionell trafik i EU-27 och längden 
på järnvägsnätet för höghastighetstrafik i 
EU-27 och säkerställa att längden vägar i 
stomnätet har tillräcklig infrastruktur för 
att kunna erbjuda alternativa bränslen till 
fordon som använder dessa vägar i 
EU-27, och att antalet dödsfall på 
vägarna i EU-27 minskar.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att komma ihåg att vägarna kommer att  utgöra en viktig del i EU:s 
transportnät även i framtiden. Man måste därför göra allt för att minska koldioxidutsläppen 
och se till att vi successivt går mot förnybara bränslen för de fordon som trafikerar vägarna.

Ändringsförslag 291
Lambert van Nistelrooij

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led a – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) Säkerställa hållbara och effektiva 
transporter på lång sikt, vilket ska 

ii) Säkerställa hållbara och effektiva 
transportsystem på lång sikt. Hur detta 
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bedömas utifrån längden på järnvägsnätet 
för konventionell trafik i EU-27 och 
längden på järnvägsnätet för 
höghastighetstrafik i EU-27.

mål uppnås ska uppnås ska bedömas 
utifrån längden på järnvägsnätet i EU-27 i 
enlighet med kraven i artikel 45.2 i 
förordning (EU) nr XXXX/2012 [riktlinjer 
för TEN-T], längden på järnvägsnätet för 
höghastighetstrafik i EU-27, längden på 
nätet för inre vattenvägar och längden per 
klass i EU-27, längden på de vägar i 
stomnätet som har tillräcklig 
infrastruktur för att kunna erbjuda 
alternativa bränslen till fordon i EU-27, 
och antalet minskade dödsfall på vägnätet
i EU-27.

Or. en

Ändringsförslag 292
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led a – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) Säkerställa hållbara och effektiva 
transporter på lång sikt, vilket ska bedömas 
utifrån längden på järnvägsnätet för 
konventionell trafik i EU-27 och längden 
på järnvägsnätet för höghastighetstrafik i 
EU-27.

ii) Säkerställa hållbara och effektiva 
transporter på lång sikt, vilket ska bedömas 
utifrån längden på järnvägsnätet för 
konventionell trafik i EU-27 och längden 
på järnvägsnätet för höghastighetstrafik 
och på nätet för inre vattenvägar som 
skapats eller förbättrats med hjälp av 
denna förordning i EU-27.

Or. en

Ändringsförslag 293
Michael Cramer, Jean-Jacob Bicep

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led a – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) Säkerställa hållbara och effektiva ii) Säkerställa hållbara och effektiva 
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transporter på lång sikt, vilket ska bedömas 
utifrån längden på järnvägsnätet för 
konventionell trafik i EU-27 och längden 
på järnvägsnätet för höghastighetstrafik i 
EU-27.

transporter på kort och lång sikt, vilket ska 
bedömas utifrån andelen 
järnvägstransporter samt längden på och 
tillståndet för järnvägsnätet för 
konventionell trafik i EU-27. Längden på 
järnvägsnätet för höghastighetstrafik får 
beaktas om dessa linjer omfattas av en 
strategi för förbättrade järnvägstjänster 
som gäller hela nätet.

Or. en

Ändringsförslag 294
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led a – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) Säkerställa hållbara och effektiva 
transporter på lång sikt, vilket ska bedömas 
utifrån längden på järnvägsnätet för 
konventionell trafik i EU-27 och längden 
på järnvägsnätet för höghastighetstrafik i 
EU-27.

ii) Säkerställa hållbara och effektiva 
transporter på lång sikt, vilket ska bedömas 
utifrån längden på järnvägsnätet för 
konventionell trafik i EU-27, längden på 
järnvägsnätet för höghastighetstrafik i 
EU-27 och kust- och flodhamnnätet i 
EU-27.

Or. ro

Ändringsförslag 295
Philippe De Backer, Gesine Meissner

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led a – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) Säkerställa hållbara och effektiva 
transporter på lång sikt, vilket ska bedömas 
utifrån längden på järnvägsnätet för 
konventionell trafik i EU-27 och längden 
på järnvägsnätet för höghastighetstrafik i 
EU-27.

ii) Säkerställa hållbara och effektiva 
transporter på lång sikt, vilket ska bedömas 
genom en vetenskaplig metod som tydligt 
visar på fördelarna med de finansierade 
projekten ur ett ekonomiskt och 
miljömässigt perspektiv.
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Or. en

Motivering

Det räcker inte att bedöma hållbarheten och effektiviteten utifrån längden på järnvägsnätet. 
Det behövs en pålitlig metod för en sådan bedömning på lång sikt.

Ändringsförslag 296
Britta Thomsen

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led a – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) Säkerställa hållbara och effektiva 
transporter på lång sikt, vilket ska 
bedömas utifrån längden på järnvägsnätet 
för konventionell trafik i EU-27 och 
längden på järnvägsnätet för 
höghastighetstrafik i EU-27.

ii) Säkerställa hållbara och effektiva 
transportsystem på lång sikt. Hur detta 
mål uppnås ska uppnås ska bedömas 
utifrån längden på järnvägsnätet i EU-27 i 
enlighet med kraven i artikel 45.2 i 
förordning (EU) nr XXXX/2012 [riktlinjer 
för TEN-T], längden på järnvägsnätet för 
höghastighetstrafik i EU-27, längden på 
nätet för inre vattenvägar och längden per 
klass i EU-27, längden på de vägar i 
stomnätet som har tillräcklig 
infrastruktur för att kunna erbjuda 
alternativa bränslen till fordon i EU-27, 
och antalet minskade dödsfall på vägnätet
i EU-27.

Or. en

Motivering

Det behövs ett sätt att övervaka framsteg eftersom det är så viktigt att minska 
vägtransporternas koldioxidutsläpp.

Ändringsförslag 297
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led a – led iia (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

iia) Undanröja skillnaderna mellan de 
olika medlemsstaternas 
transportinfrastrukturer och 
transportsystem. Hur detta mål uppnås 
ska bedömas utifrån motorvägsnätet, 
längden på järnvägsnätet för 
konventionell trafik respektive 
höghastighetstrafik och antalet nya eller 
moderniserade kust- eller flodhamnar i de 
medlemsstater som anslöt sig den 
1 maj 2004.

Or. ro

Ändringsförslag 298
Dominique Vlasto, Michel Dantin, Christine De Veyrac

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led a – led iii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iii) Optimera integreringen och 
sammanlänkningen av transportslagen och 
förbättra transporttjänsternas 
driftskompatibilitet. Hur detta mål uppnås 
ska bedömas utifrån antalet hamnar och 
flygplatser med anslutning till
järnvägsnätet.

iii) Optimera integreringen och 
sammanlänkningen av transportslagen och 
förbättra transporttjänsternas 
driftskompatibilitet. Hur detta mål uppnås 
ska bedömas utifrån antalet inlands- och 
kusthamnar och flygplatser som är 
sammankopplade med varandra, med 
järnvägsnätet och med inre vattenvägar 
samt utifrån antalet multimodala 
logistikplattformar som skapats.

Or. fr

Motivering

Det bör läggas samma vikt vid sammankopplingen med på det inre vattenvägnätet som vid 
sammankopplingen med järnvägsnätet. Det är också viktigt att uppmuntra sammankopplingen 
mellan inlands- och kusthamnar och flygplatser.

Ändringsförslag 299
Philippe De Backer, Gesine Meissner
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Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led a – led iii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iii) Optimera integreringen och 
sammanlänkningen av transportslagen och 
förbättra transporttjänsternas 
driftskompatibilitet. Hur detta mål uppnås 
ska bedömas utifrån antalet hamnar och 
flygplatser med anslutning till 
järnvägsnätet.

iii) Optimera integreringen och 
sammanlänkningen av transportslagen och 
förbättra transporttjänsternas 
driftskompatibilitet. Hur detta mål uppnås 
ska bedömas genom en vetenskaplig 
metod som tydligt visar på fördelarna med 
de finansierade projekten ur ett 
ekonomiskt och miljömässigt perspektiv.

Or. en

Motivering

Det räcker inte att bedöma integreringen och sammanlänkningen av transportslagen och 
driftskompatibiliteten utifrån antalet hamnar och flygplatser. Det behövs en pålitlig metod för 
en sådan bedömning på lång sikt.

Ändringsförslag 300
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led a – led iii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iii) Optimera integreringen och 
sammanlänkningen av transportslagen och 
förbättra transporttjänsternas 
driftskompatibilitet. Hur detta mål uppnås 
ska bedömas utifrån antalet hamnar och 
flygplatser med anslutning till 
järnvägsnätet.

iii) Optimera integreringen och 
sammanlänkningen av transportslagen och 
förbättra transporttjänsternas 
driftskompatibilitet. Hur detta mål uppnås 
ska bedömas utifrån antalet 
industriområden, hamnar och flygplatser 
med anslutning till järnvägsnätet.

Or. ro

Ändringsförslag 301
Ádám Kósa, Erik Bánki
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Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led a – led iii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iii) Optimera integreringen och 
sammanlänkningen av transportslagen och 
förbättra transporttjänsternas 
driftskompatibilitet. Hur detta mål uppnås 
ska bedömas utifrån antalet hamnar och 
flygplatser med anslutning till 
järnvägsnätet.

iii) Optimera integreringen och 
sammanlänkningen av transportslagen och 
förbättra transporttjänsternas 
driftskompatibilitet och tillgången till 
dessa. Hur detta mål uppnås ska bedömas 
utifrån antalet hamnar och flygplatser med 
anslutning till järnvägsnätet.

Or. en

Motivering

Tillgången är ett mål som anges i förslaget om TEN-T (artikel 4.1 d och 4.2. k) och som också 
nämns i skäl 31 i förslaget om FSE. Det bör därför återspeglas i förordningen om Fonden för 
ett sammanlänkat Europa.

Ändringsförslag 302
Sabine Wils

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led a – led iii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iii) Optimera integreringen och 
sammanlänkningen av transportslagen och 
förbättra transporttjänsternas 
driftskompatibilitet. Hur detta mål uppnås 
ska bedömas utifrån antalet hamnar och 
flygplatser med anslutning till 
järnvägsnätet.

iii) Optimera integreringen och 
sammanlänkningen av transportslagen och 
förbättra transporttjänsternas 
driftskompatibilitet. Hur detta mål uppnås 
ska bedömas dels utifrån antalet hamnar 
och flygplatser med anslutning till 
järnvägsnätet genom en effektiv 
utbyggnad av det europeiska 
trafikstyrningssystemet för tåg, 
flodinformationstjänsten och 
vägtrafikstyrningssystemet, dels utifrån 
antalet stadsområden med integrerade 
logistiska förvaltningssystem utan 
koldioxidutsläpp. 

Or. en
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Motivering

Integration och driftskompabilitet måste omfatta både nätverket och den bedömning som görs 
av ITS eller driftskompatibla anläggningar för säkerhet liksom hållbarheten i hårt belastade 
stadsområden, vilket är ett krav enligt de tio målen i vitboken om transport.

Ändringsförslag 303
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led a – led iii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iii) Optimera integreringen och 
sammanlänkningen av transportslagen och 
förbättra transporttjänsternas 
driftskompatibilitet. Hur detta mål uppnås 
ska bedömas utifrån antalet hamnar och
flygplatser med anslutning till 
järnvägsnätet.

iii) Optimera integreringen och 
sammanlänkningen av transportslagen och 
förbättra transporttjänsternas 
multimodalitet och driftskompatibilitet. 
Hur detta mål uppnås ska bedömas utifrån 
antalet hamnar, flygplatser och 
transportknutpunkter med anslutning till 
järnvägsnätet.

Or. en

Ändringsförslag 304
Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led a – led iii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iii) Optimera integreringen och 
sammanlänkningen av transportslagen och 
förbättra transporttjänsternas 
driftskompatibilitet Hur detta mål uppnås 
ska bedömas utifrån antalet hamnar och
flygplatser med anslutning till 
järnvägsnätet.

iii) Optimera integreringen och 
sammanlänkningen av transportslagen och 
förbättra transporttjänsternas 
driftskompatibilitet. Hur detta mål uppnås 
ska bedömas utifrån antalet hamnar,
flygplatser, multimodala 
logistikplattformar och sjömotorvägar 
som är anslutna eller kan anslutas till 
järnvägsnätet.

Or. es
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Ändringsförslag 305
Michael Cramer

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led a – led iiia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iiia) Främja ett byte av transportslag mot 
mer hållbara transportslag såsom järnväg 
och hållbara transporter på vattenvägar 
för att minska alla miljökostnader och 
kostnader för samhället, bl.a. olyckor, 
utsläpp av växthusgaser, luftföroreningar, 
buller, vatten- och markföroreningar, och 
skydda den biologiska mångfalden, 
livsmiljöer och folkhälsan.

Or. en

Ändringsförslag 306
Riikka Manner, Vilja Savisaar-Toomast

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led a – led iiia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iiia) Förbereda för framtida 
transportflöden.

Or. en

Ändringsförslag 307
Vladko Todorov Panayotov, Sophie Auconie

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led a – led iiia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iiia) Möjliggöra åtgärder för att minska 
koldioxidutsläppen från alla transportslag 
genom omställning till innovativa, 
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koldioxidsnåla och energieffektiva 
transporttekniker, införande av 
alternativa framdrivningssystem och 
tillhandahållande av sådan infrastruktur 
som krävs för att stödja omställningen till 
en koldioxidsnål ekonomi och ett 
koldioxidsnålt transportsystem.

Or. en

Ändringsförslag 308
András Gyürk

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led b – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) Främja fortsatt integrering av den inre 
marknaden för energi och 
driftskompatibilitet för el- och gasnät över 
gränserna, bl.a. genom att säkerställa att 
ingen medlemsstat är isolerad från det 
europeiska nätet, vilket ska bedömas 
utifrån antalet projekt som effektivt 
kopplar samman medlemsstaternas nät och 
undanröjer interna flaskhalsar.

i) Främja fortsatt integrering av den inre 
marknaden för energi och 
driftskompatibilitet för el- och gasnät över 
gränserna, bl.a. genom att säkerställa att 
ingen medlemsstat är isolerad från det 
europeiska nätet eller beroende av en enda 
källa, vilket ska bedömas utifrån antalet 
projekt som effektivt bidrar till 
konkurrensen mellan källor och 
priskonvergens genom att koppla samman 
medlemsstaternas nät och undanröja 
interna flaskhalsar.

Or. en

Ändringsförslag 309
Marian-Jean Marinescu

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led b – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) Främja fortsatt integrering av den inre 
marknaden för energi och 
driftskompatibilitet för el- och gasnät över 

i) Främja fortsatt integrering av den inre 
marknaden för energi och 
driftskompatibilitet för el- och gasnät över 
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gränserna, bl.a. genom att säkerställa att 
ingen medlemsstat är isolerad från det 
europeiska nätet, vilket ska bedömas 
utifrån antalet projekt som effektivt 
kopplar samman medlemsstaternas nät och 
undanröjer interna flaskhalsar.

gränserna, bl.a. genom att säkerställa att 
ingen medlemsstat är isolerad från det 
europeiska nätet, vilket ska bedömas 
utifrån antalet slutförda projekt som 
effektivt kopplar samman alla 
medlemsstaternas nät med angränsande 
medlemsstaters nät, den andel av den 
nationella konsumtionen som kan 
tillhandahållas genom 
sammanlänkningen med europeiska 
nätverk och som undanröjer interna 
flaskhalsar.

Or. en

Ändringsförslag 310
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led b – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) Främja fortsatt integrering av den inre 
marknaden för energi och 
driftskompatibilitet för el- och gasnät över 
gränserna, bl.a. genom att säkerställa att 
ingen medlemsstat är isolerad från det 
europeiska nätet, vilket ska bedömas 
utifrån antalet projekt som effektivt 
kopplar samman medlemsstaternas nät 
och undanröjer interna flaskhalsar.

i) Främja fortsatt integrering av den inre 
marknaden för energi och 
driftskompatibilitet för elnät, bl.a. genom 
att säkerställa utvecklingen av smarta nät, 
fortsatt utnyttjande av förnybara 
energikällor och att ingen medlemsstat är 
isolerad från det europeiska nätet.

Or. en

Ändringsförslag 311
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led b – led i
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) Främja fortsatt integrering av den inre 
marknaden för energi och 
driftskompatibilitet för el- och gasnät över 
gränserna, bl.a. genom att säkerställa att 
ingen medlemsstat är isolerad från det 
europeiska nätet, vilket ska bedömas 
utifrån antalet projekt som effektivt 
kopplar samman medlemsstaternas nät och 
undanröjer interna flaskhalsar.

i) Främja fortsatt integrering av den inre 
marknaden för energi och 
driftskompatibilitet för el-, olje- och gasnät 
över gränserna, bl.a. genom att säkerställa 
att ingen medlemsstat är isolerad från det 
europeiska nätet, vilket ska bedömas 
utifrån antalet projekt som effektivt 
kopplar samman medlemsstaternas nät och 
undanröjer interna flaskhalsar.

Or. pl

Ändringsförslag 312
Sabine Wils

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led b – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) Främja fortsatt integrering av den inre 
marknaden för energi och 
driftskompatibilitet för el- och gasnät över 
gränserna, bl.a. genom att säkerställa att 
ingen medlemsstat är isolerad från det 
europeiska nätet, vilket ska bedömas 
utifrån antalet projekt som effektivt 
kopplar samman medlemsstaternas nät och 
undanröjer interna flaskhalsar.

i) Främja både integrering av den inre 
marknaden för energi och 
driftskompatibilitet för el- och naturgasnät
över gränserna och utbyggnad av 
inhemska energismarta nät, genom att 
säkerställa att ingen medlemsstat är 
isolerad från det europeiska nätet, vilket 
ska bedömas utifrån antalet projekt som 
effektivt förbättrar medlemsstaternas nät 
och undanröjer interna flaskhalsar.

Or. en

Motivering

Integration och sammankoppling mellan medlemsstater samtidigt som man ser till att ingen 
medlemsstat är isolerad är inte den enda effektiva och tillförlitliga lösningen för att 
undanröja flaskhalsar – en utveckling av lokala energismarta när kan hjälpa hela EU:s nät 
att bli mer motståndskraftigt.

Ändringsförslag 313
Marita Ulvskog
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Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led b – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) Främja fortsatt integrering av den inre 
marknaden för energi och 
driftskompatibilitet för el- och gasnät över 
gränserna, bl.a. genom att säkerställa att 
ingen medlemsstat är isolerad från det 
europeiska nätet, vilket ska bedömas 
utifrån antalet projekt som effektivt 
kopplar samman medlemsstaternas nät och 
undanröjer interna flaskhalsar.

i) Främja en förstärkning av 
konkurrenskraften och fortsatt integrering 
av den inre marknaden för energi och 
driftskompatibilitet för el- och gasnät över 
gränserna, bl.a. genom att säkerställa att 
ingen medlemsstat är isolerad från det 
europeiska nätet, vilket ska bedömas 
utifrån antalet projekt som effektivt 
kopplar samman medlemsstaternas nät och 
undanröjer interna flaskhalsar.

Or. sv

Ändringsförslag 314
Marian-Jean Marinescu

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led b – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) Öka försörjningstryggheten i unionen, 
vilket ska bedömas utifrån utvecklingen av 
systemets motståndskraft och driftsäkerhet 
samt antal projekt som möjliggör 
diversifiering av försörjningskällor och 
försörjer motparter och försörjningsvägar.

ii) Öka försörjningstryggheten i unionen, 
vilket ska bedömas utifrån utvecklingen av 
systemets motståndskraft och driftsäkerhet 
samt antal slutförda projekt som möjliggör 
diversifiering av försörjningskällor och 
försörjer motparter och försörjningsvägar 
samt förlänger den period då landets 
försörjning i händelse av en krissituation 
kan tryggas via inhemska källor och 
beredskapslager.

Or. ro

Ändringsförslag 315
Sabine Wils

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led b – led ii
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) Öka försörjningstryggheten i unionen, 
vilket ska bedömas utifrån utvecklingen av 
systemets motståndskraft och driftsäkerhet 
samt antal projekt som möjliggör 
diversifiering av försörjningskällor och 
försörjer motparter och försörjningsvägar.

ii) Öka försörjningstryggheten i unionen, 
vilket ska bedömas utifrån utvecklingen av 
systemets motståndskraft och driftsäkerhet 
samt antal projekt som möjliggör 
diversifiering och bättre inhemsk 
användning av försörjningskällor och 
försörjer motparter och försörjningsvägar.

Or. en

Motivering

En utveckling av inhemska smarta nät kan bidra till en pålitlig energiförsörjning.

Ändringsförslag 316
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led b – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) Öka försörjningstryggheten i unionen, 
vilket ska bedömas utifrån utvecklingen av 
systemets motståndskraft och 
driftsäkerhet samt antal projekt som 
möjliggör diversifiering av 
försörjningskällor och försörjer motparter 
och försörjningsvägar.

ii) Öka oberoendet på energiområdet i 
unionen, vilket ska bedömas utifrån 
utbyggnaden av smarta nät, en optimal 
användning av tillgångarna i 
energiinfrastrukturen som ska leda till en 
ökad energieffektivitet och förbättrad
integration av distribuerade förnybara 
energikällor. 

Or. en

Ändringsförslag 317
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led b – led ii
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) Öka försörjningstryggheten i unionen, 
vilket ska bedömas utifrån utvecklingen av 
systemets motståndskraft och driftsäkerhet 
samt antal projekt som möjliggör 
diversifiering av försörjningskällor och 
försörjer motparter och försörjningsvägar.

ii) Öka försörjningstryggheten i unionen, 
vilket ska bedömas utifrån utvecklingen av 
systemets motståndskraft och driftsäkerhet 
samt antal projekt som möjliggör 
diversifiering av försörjningskällor och 
tillhandahåller tvåvägsförbindelser samt
försörjer motparter och försörjningsvägar.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led b – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) Öka försörjningstryggheten i unionen, 
vilket ska bedömas utifrån utvecklingen av 
systemets motståndskraft och driftsäkerhet 
samt antal projekt som möjliggör 
diversifiering av försörjningskällor och 
försörjer motparter och försörjningsvägar.

ii) Öka försörjningstryggheten i unionen, i 
både el- och gassektorn, vilket ska 
bedömas utifrån utvecklingen av systemets 
motståndskraft, effektivitet och 
driftsäkerhet samt antal projekt som 
möjliggör tillgång till inhemska förnybara 
energikällor och diversifiering av 
försörjningskällor och försörjer motparter 
och försörjningsvägar.

Or. en

Ändringsförslag 319
Sabine Wils

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led b – led iii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iii) Bidra till hållbar utveckling och 
miljöskydd, bl.a. genom att främja 

iii) Bidra till hållbar utveckling, 
miljöskydd och folkhälsoskydd, bl.a. 
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integreringen av energi från förnybara 
energikällor i överföringsnätet och 
utveckla koldioxidnät, vilket ska bedömas 
utifrån överföringen av förnybar energi 
från produktion till större centrum för 
förbrukning och lagringsplatser, och 
summan av koldioxidutsläpp som 
förhindrats med hjälp av projekt som 
erhållit stöd genom Fonden för ett 
sammanlänkat Europa.

genom att främja integreringen av energi 
från förnybara energikällor i 
överföringsnätet, vilket ska bedömas 
utifrån överföringen av förnybar energi 
från produktion till större centrum för 
förbrukning och lagringsplatser, och 
summan av koldioxidutsläpp som 
förhindrats med hjälp av projekt som 
erhållit stöd genom Fonden för ett 
sammanlänkat Europa.

Or. en

Motivering

Målet handlar om den integrerade utvecklingen av energi från förnybara källor, och 
utvecklingen av koldioxidnät handlar inte om förnybar energi.

Ändringsförslag 320
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led b – led iii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iii) Bidra till hållbar utveckling och 
miljöskydd, bl.a. genom att främja 
integreringen av energi från förnybara 
energikällor i överföringsnätet och 
utveckla koldioxidnät, vilket ska bedömas 
utifrån överföringen av förnybar energi 
från produktion till större centrum för 
förbrukning och lagringsplatser, och 
summan av koldioxidutsläpp som 
förhindrats med hjälp av projekt som 
erhållit stöd genom Fonden för ett 
sammanlänkat Europa.

iii) Bidra till hållbar utveckling och 
miljöskydd samt unionens klimatmål, 
genom att minska unionens 
energiefterfrågan, utveckla och integrera 
energi från förnybara energikällor i 
överföringsnätet och distributionsnätet, 
vilket ska bedömas utifrån andelen
förnybar energi jämfört med den totala 
energikonsumtionen i unionen, antalet 
smarta elnät och den totala energi som 
förbrukats i och med genomförandet av 
projekt som erhållit stöd genom Fonden för 
ett sammanlänkat Europa.

Or. en

Ändringsförslag 321
Riikka Manner, Vilja Savisaar-Toomast
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Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led b – led iii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iii) Bidra till hållbar utveckling och 
miljöskydd, bl.a. genom att främja 
integreringen av energi från förnybara 
energikällor i överföringsnätet och 
utveckla koldioxidnät, vilket ska bedömas 
utifrån överföringen av förnybar energi 
från produktion till större centrum för 
förbrukning och lagringsplatser, och 
summan av koldioxidutsläpp som 
förhindrats med hjälp av projekt som 
erhållit stöd genom Fonden för ett 
sammanlänkat Europa.

iii) Bidra till hållbar utveckling och 
miljöskydd, bl.a. genom att främja 
integreringen av energi från förnybara 
energikällor i överföringsnätet och 
utveckla koldioxidnät och investera i 
hållbara transporter, vilket ska bedömas 
utifrån överföringen av förnybar energi 
från produktion till större centrum för 
förbrukning och lagringsplatser, och 
summan av koldioxidutsläpp som 
förhindrats med hjälp av projekt som 
erhållit stöd genom Fonden för ett 
sammanlänkat Europa.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led b – led iii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iii) Bidra till hållbar utveckling och 
miljöskydd, bl.a. genom att främja 
integreringen av energi från förnybara 
energikällor i överföringsnätet och 
utveckla koldioxidnät, vilket ska bedömas 
utifrån överföringen av förnybar energi 
från produktion till större centrum för 
förbrukning och lagringsplatser, och 
summan av koldioxidutsläpp som 
förhindrats med hjälp av projekt som 
erhållit stöd genom Fonden för ett 
sammanlänkat Europa.

iii) Bidra till hållbar utveckling och 
miljöskydd, bl.a. genom att främja 
integreringen av energi från förnybara 
energikällor i överföringsnätet och 
utveckla koldioxidnät, vilket ska bedömas 
utifrån överföringen av förnybar energi 
från produktion till större centrum för 
förbrukning och lagringsplatser, andelen 
efterfrågestyrning som möjliggjorts och 
summan av koldioxidutsläpp som 
förhindrats med hjälp av projekt som 
erhållit stöd genom Fonden för ett 
sammanlänkat Europa.

Or. en
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Motivering

Projekt bör också bedömas utifrån möjligheten att styra efterfrågan uppåt eller nedåt.

Ändringsförslag 323
Mario Pirillo

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led b – led iii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iii) Bidra till hållbar utveckling och 
miljöskydd, bl.a. genom att främja 
integreringen av energi från förnybara 
energikällor i överföringsnätet och 
utveckla koldioxidnät, vilket ska bedömas 
utifrån överföringen av förnybar energi 
från produktion till större centrum för 
förbrukning och lagringsplatser, och 
summan av koldioxidutsläpp som 
förhindrats med hjälp av projekt som 
erhållit stöd genom FSE.

iii) Bidra till hållbar utveckling och 
miljöskydd, bl.a. genom att främja 
integreringen av energi från förnybara 
energikällor i överföringsnätet och 
utveckla intelligenta energinät, vilket ska 
bedömas utifrån överföringen av förnybar 
energi från produktion till större centrum 
för förbrukning och lagringsplatser, och 
summan av koldioxidutsläpp som 
förhindrats med hjälp av projekt som 
erhållit stöd genom Fonden för ett 
sammanlänkat Europa samt den totala 
effekten från de förnybara energikällor 
som integrerats i det europeiska 
energisystemet.

Or. it

Ändringsförslag 324
Marita Ulvskog

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led b – led iii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iii) Bidra till hållbar utveckling och 
miljöskydd, bl.a. genom att främja 
integreringen av energi från förnybara 
energikällor i överföringsnätet och 
utveckla koldioxidnät, vilket ska bedömas 
utifrån överföringen av förnybar energi 
från produktion till större centrum för 

iii) Bidra till hållbar utveckling och 
miljöskydd, bl.a. genom att minska 
utsläppen av växthusgaser, främja 
integreringen av energi från förnybara 
energikällor i överföringsnätet, vilket ska 
bedömas utifrån överföringen av förnybar 
energi från produktion till större centrum 
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förbrukning och lagringsplatser, och 
summan av koldioxidutsläpp som 
förhindrats med hjälp av projekt som 
erhållit stöd genom Fonden för ett 
sammanlänkat Europa.

för förbrukning och lagringsplatser, och 
summan av koldioxidutsläpp som 
förhindrats med hjälp av projekt som 
erhållit stöd genom Fonden för ett 
sammanlänkat Europa.

Or. sv

Ändringsförslag 325
Evžen Tošenovský

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led c – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) Påskynda utbyggnad och utnyttjande av 
nät för snabbt och ultrasnabbt bredband, 
inbegripet från små och medelstora 
företags sida, vilket ska bedömas utifrån 
täckningen för bredband och ultrasnabbt 
bredband och antalet hushåll som har 
tecknat sig för bredbandsanslutning på över 
100 Mbps.

i) Påskynda utbyggnad och utnyttjande av 
nät för snabbt och ultrasnabbt bredband, 
inbegripet från små och medelstora 
företags sida, vilket ska bedömas utifrån 
täckningen för bredband och ultrasnabbt 
bredband och antalet hushåll som har 
tecknat sig för bredbandsanslutning på 
100 Mbps och över.

Or. en

Ändringsförslag 326
Gunnar Hökmark

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led c – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) Påskynda utbyggnad och utnyttjande av 
nät för snabbt och ultrasnabbt bredband, 
inbegripet från små och medelstora 
företags sida, vilket ska bedömas utifrån 
täckningen för bredband och ultrasnabbt 
bredband och antalet hushåll som har 
tecknat sig för bredbandsanslutning på 
över 100 Mbps.

i) Påskynda utbyggnad och utnyttjande av 
nät för snabbt och ultrasnabbt bredband, 
inbegripet från små och medelstora 
företags sida, genom att säkerställa att alla 
européer senast 2020 har tillgång till 
100 Mbps och att 50 % av alla hushåll i 
EU har tillgång till Gbits eller mer.

Or. en
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Ändringsförslag 327
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led c – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) Påskynda utbyggnad och utnyttjande av 
nät för snabbt och ultrasnabbt bredband, 
inbegripet från små och medelstora 
företags sida, vilket ska bedömas utifrån 
täckningen för bredband och ultrasnabbt 
bredband och antalet hushåll som har 
tecknat sig för bredbandsanslutning på 
över 100 Mbps.

i) Påskynda utbyggnad och utnyttjande av 
nät för snabbt och ultrasnabbt bredband,
inbegripet från små och medelstora 
företags sida, genom att säkerställa att alla 
européer senast 2020 har tillgång till 
100 Mbps och att 50 % av alla hushåll i 
EU har tillgång till Gbits eller mer.

Or. en

Ändringsförslag 328
Adina-Ioana Vălean

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led c – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) Påskynda utbyggnad och utnyttjande av 
nät för snabbt och ultrasnabbt bredband, 
inbegripet från små och medelstora 
företags sida, vilket ska bedömas utifrån 
täckningen för bredband och ultrasnabbt 
bredband och antalet hushåll som har 
tecknat sig för bredbandsanslutning på över 
100 Mbps.

i) Stimulera och skapa efterfrågan på 
bredbandstjänster genom att främja 
samtrafikförmåga och driftskompatibilitet 
mellan nationella offentliga tjänster på 
nätet samt tillgång till sådana nät, vilket 
ska bedömas utifrån andelen medborgare 
och företag som använder offentliga 
tjänster på nätet och tillgången till sådana 
tjänster över gränserna.
ia) Påskynda utbyggnad och utnyttjande av 
nät för snabbt och ultrasnabbt bredband 
genom finansieringsinstrument för att 
tillgodose befintlig och stigande 
efterfrågan, inbegripet från små och 
medelstora företags sida, vilket ska 
bedömas utifrån täckningen för bredband 
och ultrasnabbt bredband och antalet 



PE496.337v01-00 136/137 AM\912704SV.doc

SV

hushåll som har tecknat sig för 
bredbandsanslutning på över 100 Mbps.

Or. en

Ändringsförslag 329
James Elles

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led c – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) Påskynda utbyggnad och utnyttjande av 
nät för snabbt och ultrasnabbt bredband, 
inbegripet från små och medelstora 
företags sida, vilket ska bedömas utifrån
täckningen för bredband och ultrasnabbt 
bredband och antalet hushåll som har 
tecknat sig för bredbandsanslutning på
över 100 Mbps.

i) Påskynda utbyggnad och utnyttjande av 
nät för snabbt och ultrasnabbt bredband för 
att skapa sysselsättning och tillväxt, 
särskilt anslutning av små och medelstora
företag för att de ska bli mer 
konkurrenskraftiga. Indikatorn för den 
täckning som ska uppnås för bredband 
och ultrasnabbt bredband bör således vara 
över 100 Mbps för att målen i den digitala 
agendan för Europa ska uppnås så fort 
som möjligt.

Or. en

Ändringsförslag 330
Mario Pirillo

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led c – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) Påskynda utbyggnad och utnyttjande av 
nät för snabbt och ultrasnabbt bredband, 
inbegripet från små och medelstora 
företags sida, vilket ska bedömas utifrån 
täckningen för bredband och ultrasnabbt 
bredband och antalet hushåll som har 
tecknat sig för bredbandsanslutning på över 
100 Mbps.

i) Påskynda utbyggnad och utnyttjande av 
nät för snabbt och ultrasnabbt bredband, 
inbegripet från små och medelstora 
företags sida, bland annat i syfte att 
undanröja den digitala klyftan mellan 
olika områden i unionen, vilket ska 
bedömas utifrån täckningen för bredband 
och ultrasnabbt bredband och antalet 
hushåll som har tecknat sig för 
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bredbandsanslutning på över 100 Mbps.

Or. it

Ändringsförslag 331
Catherine Trautmann, Mario Pirillo

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led c – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) Främja samtrafikförmåga och 
interoperabilitet mellan nationella 
offentliga tjänster på nätet samt tillgång till 
sådana nät, vilket ska bedömas utifrån 
andelen medborgare och företag som 
använder offentliga tjänster på nätet och 
tillgången till sådana tjänster över 
gränserna.

ii) Främja samtrafikförmåga och 
interoperabilitet mellan nationella 
offentliga tjänster på nätet samt tillgång till 
sådana nät, vilket ska bedömas utifrån 
andelen medborgare och företag som 
använder offentliga tjänster på nätet och 
tillgången till sådana tjänster över 
gränserna. Detta ska i sin tur bidra till att 
stimulera efterfrågan för sådana tjänster 
och åstadkomma lägre driftskostnader 
med bibehållen sysselsättning i dessa 
offentliga tjänster.

Or. en


