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Ændringsforslag 332
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Investeringsbehovet til transeuropæiske 
net inden for transport-, energi- og 
telekommunikationssektoren for perioden 
frem til 2020 skønnes at ligge på 
50 000 000 000 EUR.
Finansieringsrammen for gennemførelsen 
af Connecting Europe-faciliteten er for 
perioden 2014 til 2020 på
50 000 000 000 EUR. Beløbet fordeles 
mellem de sektorer, der er nævnt i artikel 
3, på følgende måde:

Or. en

Ændringsforslag 333
Lena Kolarska-Bobińska

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

a) transport: 31 694 000 000 EUR, hvoraf 
10 000 000 000 EUR skal overføres fra 
Samhørighedsfonden, der skal anvendes til 
projekter, der nævnes i bilaget til denne 
forordning under hensyntagen til de 
nationale bevillinger

Or. en

Ændringsforslag 334
Michael Cramer
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Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 335
Silvia-Adriana Ţicău

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. ro

Ændringsforslag 336
Ioannis A. Tsoukalas

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) transport: 31 694 000 000 EUR, hvoraf 
10 000 000 000 EUR skal overføres fra 
Samhørighedsfonden, der skal anvendes i 
overensstemmelse med denne forordning i 

a) transport: 50 % af det samlede beløb
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de medlemsstater, som er berettiget til 
støtte fra Samhørighedsfonden

Or. en

Ændringsforslag 337
Erik Bánki, Ádám Kósa, Tamás Deutsch

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

a) transport: [31 694 000 000 EUR], hvoraf
[10 000 000 000 EUR] skal øremærkes til 
finansiering af transportprojekter i 
transporthovednettet i de medlemsstater, 
som er berettiget til Samhørighedsfonden

Or. en

Ændringsforslag 338
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Konrad Szymański, Jerzy Buzek, Andrzej Grzyb, 
Artur Zasada

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

a) transport: 31 694 000 000 EUR, hvoraf 
10 000 000 000 EUR skal overføres fra 
Samhørighedsfonden, der skal anvendes til 
projekter, der nævnes i bilaget til denne 
forordning under hensyntagen til de 
nationale bevillinger

Or. en

Ændringsforslag 339
Krišjānis Kariņš
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Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

a) transport: 31 694 000 000 EUR, hvoraf 
10 000 000 000 EUR skal overføres fra 
Samhørighedsfonden, der skal anvendes i
medlemsstaterne i overensstemmelse med 
denne forordning, uanset 
medlemsstaternes tildeling fra 
Samhørighedsfonden

Or. lv

Ændringsforslag 340
Ioannis A. Tsoukalas

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) energi: 9 121 000 000 EUR b) energi: 25 % af det samlede beløb

Or. en

Ændringsforslag 341
Ioannis A. Tsoukalas

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) telekommunikation: 9 185 000 
000 EUR.

c) telekommunikation: 25 % af det 
samlede beløb

Or. en
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Ændringsforslag 342
Sabine Wils

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Høringsprocedurer er en del af programstøtteaktionerne og bør derfor medtages under den 
økonomiske støtte.

Ændringsforslag 343
Bogusław Liberadzki

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår
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støtte fra Samhørighedsfonden.

Or. en

Begrundelse

Der skal ikke overføres bevillinger mellem sektorerne.

Ændringsforslag 344
Luis de Grandes Pascual

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

[1] I forventning om en aftale om den 
flerårige finansielle ramme 2014-2020.

Or. es

Begrundelse

Den eventuelle overførsel af bevillinger efter midtvejsvurderingen bør foregå så åbent som 
muligt og med budgetmyndighedens mellemkomst.

Ændringsforslag 345
Marian-Jean Marinescu

Forslag til forordning
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Artikel 5 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. Efter midtvejsvurderingen i henhold til 
artikel 26, stk. 1, kan Kommissionen ved 
delegerede retsakter i overensstemmelse 
med artikel 25 overføre bevillinger mellem 
sektorer af den tildeling, der er fastsat i stk.
1, bortset fra de [10 000 000 000 EUR] fra 
Samhørighedsfonden, som er afsat til at 
finansiere transportrelaterede projekter i de 
medlemsstater, som er berettiget til støtte 
fra Samhørighedsfonden.

Or. en

Ændringsforslag 346
Sabine Wils

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. Efter midtvejsvurderingen i henhold til 
artikel 26, stk. 1, vedtager Kommissionen
delegerede retsakter i overensstemmelse 
med artikel 25 for at overføre bevillinger 
mellem sektorer af den tildeling, der er 
fastsat i stk. 1, bortset fra de
[10 000 000 000 EUR] fra 
Samhørighedsfonden, som er afsat til at 
finansiere transportrelaterede projekter i de 
medlemsstater, som er berettiget til støtte 
fra Samhørighedsfonden.

Or. en

Begrundelse

Ved at kræve, at Kommissionen skal vedtage delegerede retsakter, inddrages Europa-
Parlamentet og får mulighed for at udøve sine kontrolbeføjelser.
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Ændringsforslag 347
András Gyürk

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 348
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. Efter midtvejsvurderingen i henhold til 
artikel 26, stk. 1, kan Kommissionen 
overføre bevillinger mellem sektorer af den 
tildeling, der er fastsat i stk. 1, bortset fra 
de 10 000 000 000 EUR fra 
Samhørighedsfonden, som er afsat til at 
finansiere transportrelaterede projekter i de 
medlemsstater, som er berettiget til støtte 
fra Samhørighedsfonden, idet man 
respekterer de nationale bevillinger under 
Samhørighedsfonden, og som er i 
overensstemmelse med de relevante 
bestemmelser i sektorlovgivningen.

Or. en
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Ændringsforslag 349
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Connecting Europe-faciliteten skal
gennemføres via en eller flere af de former 
for finansiel støtte, som er fastsat ved 
forordning (EU) nr. XXX/2012 [ny 
finansforordning], navnlig tilskud, 
offentlige indkøbsaftaler og finansielle 
instrumenter.

1. Connecting Europe-faciliteten skal 
gennemføres via en eller flere af de former 
for finansiel støtte, som er fastsat ved 
forordning (EU) nr. XXX/2012 [ny 
finansforordning], navnlig tilskud, 
offentlige indkøbsaftaler, 
programkontrakter og finansielle 
instrumenter.

Or. es

Ændringsforslag 350
Mario Pirillo

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – nr. 1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) 60 % af det samlede forventede budget 
for energisektoren skal tildeles i form af 
finansielle instrumenter.

Or. it

Ændringsforslag 351
António Fernando Correia de Campos

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Det vejledende beløb på 15 %1 af den 
planlagte budgetbevilling bør tildeles i 
form af finansielle instrumenter.
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__________________
1Procentsatsen er angivet på grundlag af 
de tal, Kommissionen har foreslået.

Or. pt

Ændringsforslag 352
András Gyürk

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Kommissionen har ret til at fastlægge 
de former for økonomisk bistand, der skal 
anvendes til at yde effektiv og
skræddersyet økonomisk støtte til 
støtteberettigede projekter.

Or. en

Begrundelse

Finansielle instrumenter har stor løftestangseffekt og hjælper projekter, der er tæt på at være 
kommercielt levedygtige, men de er ineffektive som løsning på problemer med 
energiforsyningssikkerheden og de højere startudgifter ved innovation. Med henblik på at 
håndtere projekt- og sektorspecifikke risici og yde effektiv økonomisk støtte til 
støtteberettigede projekter skal Kommissionen have mulighed for at fastlægge formerne for 
økonomisk bistand.

Ændringsforslag 353
Claude Turmes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Mindst 90 % af de samlede 
budgetmidler til energisektoren skal 
bevilges i form af finansielle 
instrumenter, navnlig i form af 
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projektobligationer, til energieffektivitet, 
vedvarende energikilder samt intelligente 
transmissions- og distributionsnet.

Or. en

Ændringsforslag 354
Antonio Cancian

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1 bis. Mindst 80 % af det samlede 
forventede budget for energisektoren og 
telekommunikationsområdet skal tildeles i
form af finansielle instrumenter.

Or. it

Ændringsforslag 355
Michael Cramer, Eva Lichtenberger

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

På transportområdet er det alene aktioner, 
der bidrager til projekter af fælles interesse 
i henhold til forordning (EU) nr. 
XXX/2012 [TEN-T-retningslinjerne], og 
programstøtteaktioner, som er berettigede 
til finansiel støtte fra Unionen i form af 
offentlige indkøbsaftaler og finansielle 
instrumenter efter denne forordning, på 
den betingelse at princippet om, at 
forureneren betaler, som er indskrevet i 
artikel 191 i traktaterne, anvendes, 
navnlig gennem opkrævning af vejafgifter 
i henhold til eurovignetdirektivet 
2011/76/EF og af tillæg i bjergregionerne.
Det er alene følgende aktioner, som kan 
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komme i betragtning til at modtage 
finansiel støtte fra Unionen i form af et 
tilskud i henhold til denne forordning:

Or. en

Ændringsforslag 356
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Konrad Szymański

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) aktioner til fuldførelse af hovednettet 
ifølge kapitel III i forordning (EU) nr. 
XXXX/2012 [TEN-T-retningslinjerne], 
herunder ibrugtagning af nye teknologier 
og innovation i henhold til artikel 39 i 
forordning (EU) nr. XXXX/2012 [TEN-T-
retningslinjerne]

a) aktioner til fuldførelse af hovednettet 
ifølge kapitel III samt det samlede net i 
henhold til Kapitel II i forordning (EU) nr.
XXXX/2012 [TEN-T-retningslinjerne], 
herunder ibrugtagning af nye teknologier 
og innovation i henhold til artikel 39 i 
forordning (EU) nr. XXXX/2012 [TEN-T-
retningslinjerne]

Or. en

Ændringsforslag 357
Vladko Todorov Panayotov, Sophie Auconie

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) aktioner til fuldførelse af hovednettet 
ifølge kapitel III i forordning (EU) nr. 
XXXX/2012 [TEN-T-retningslinjerne], 
herunder ibrugtagning af nye teknologier 
og innovation i henhold til artikel 39 i 
forordning (EU) nr. XXXX/2012 [TEN-T-
retningslinjerne]

a) aktioner til fuldførelse af hovednettet 
ifølge kapitel III i forordning (EU) nr. 
XXXX/2012 [TEN-T-retningslinjerne], 
herunder ibrugtagning af nye teknologier
samt innovationsaktioner og -metoder i 
henhold til artikel 39 i forordning (EU) nr.
XXXX/2012 [TEN-T-retningslinjerne]

Or. en
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Begrundelse

Hvis tilskuddene begrænses til hovednettet, kan det hæmme fleksibiliteten ved opbygningen af 
et infrastrukturnet til alternative brændstoffer, der er et vigtigt element med hensyn til at nå 
målet om et transportsystem med lave kulstofemissioner inden 2050. Problemet kan løses ved 
at sikre, at tilskuddene kan stilles til rådighed for hovednettet, inklusive udrulning af nye 
teknologier, og dette vil gavne udviklingen af innovative foranstaltninger og metoder.

Ændringsforslag 358
Nuno Teixeira

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) aktioner til fuldførelse af det samlede 
net ifølge kapitel II i EU-forordningen om 
TEN-T-retningslinjerne, såfremt de 
bidrager til sammenkoblingen af alle 
EU's regioner, herunder de mest 
fjerntliggende regioner og regionerne i 
den yderste periferi, og til udvikling af det 
egentlige hovednet

Or. pt

Begrundelse

Vi må ikke fuldstændig udelukke støtte til det samlede net, hvis støtten til projekterne giver 
merværdi for selve hovednettet og samtidig fremmer den territoriale samhørighed.

Ændringsforslag 359
Zigmantas Balčytis

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) aktioner til fuldførelse af det samlede 
net ifølge kapitel II i forordning (EU) nr. 
XXXX/2012 [TEN-T-retningslinjerne], 
når sådanne aktioner bidrager til at lette 
trafikstrømme på tværs af grænserne eller 
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fjerne flaskehalse, og når disse aktioner 
også bidrager til udviklingen af 
hovednettet

Or. en

Ændringsforslag 360
Romana Jordan

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) aktioner til fuldførelse af det samlede 
net i henhold til kapitel II i forordning 
(EU) nr. XXXX/2012 [TEN-T-
retningslinjerne], når sådanne aktioner 
bidrager til at forbedre trafikstrømme på 
tværs af grænserne eller fjerne
flaskehalse, op til højst 5 % af 
finansieringsrammen til 
transportsektoren, jf. artikel 5 i denne 
forordning

Or. sl

Begrundelse

Visse dele af det samlede net er afgørende for særligt trafikafviklingen i trafikstrømme på 
tværs af grænserne. Hvis de ikke skulle reguleres, ville de forårsage store flaskehalse og 
derfor have negative indvirkninger på driften af hovednettet. Derfor bør en begrænset 
finansiering under Connecting Europe-faciliteten også anvendes til at støtte opførelsen af de 
samlede net med stor europæisk merværdi.

Ændringsforslag 361
Philip Bradbourn

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) aktioner til fuldførelse af det samlede 
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net i henhold til kapitel II i forordning 
(EU) nr. XXXX/2012 [TEN-T-
retningslinjerne], når sådanne aktioner 
bidrager til at lette trafikstrømme på tværs 
af grænserne eller fjerne flaskehalse, og 
når disse aktioner også bidrager til 
udviklingen af hovednettet, op til højst 
5 % af finansieringsrammen til 
transportsektoren, jf. artikel 5 i denne 
forordning.

Or. en

Begrundelse

Både hovednettet og det samlede net bør kunne komme i betragtning til finansiering inden for 
et begrænset samlet budget. Forslag til ny tekst i 7.2 aa).

Ændringsforslag 362
James Nicholson, Diane Dodds, Martina Anderson

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) aktioner til fuldførelse af det samlede 
net i henhold til kapitel II i forordning 
(EU) nr. XXXX/2012 [TEN-T-
retningslinjerne], når sådanne aktioner 
bidrager til at lette trafikstrømme på tværs 
af grænserne eller fjerne flaskehalse, og 
når disse aktioner også bidrager til 
udviklingen af hovednettet, op til højst 
5 % af finansieringsrammen til 
transportsektoren, jf. artikel 5 i denne 
forordning

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag giver mulighed for, at stille finansiering fra CEF til rådighed for 
projekter på det samlede TEN-T-net. Nordirland har en lav befolkningstæthed, og BNI pr. 
capita ligger under 90 % af EU-gennemsnittet. Derfor vil Nordirland ikke selv være i stand til 
at finansiere de påkrævede forbedringer af sit samlede net.
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Ændringsforslag 363
Tanja Fajon

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ga) aktioner til fuldførelse af det samlede 
net i henhold til kapitel II i forordning 
(EU) nr. XXXX/2012 [TEN-T-
retningslinjerne], når sådanne aktioner 
bidrager til at lette trafikstrømme på tværs 
af grænserne eller fjerne flaskehalse, og 
når disse aktioner også bidrager til 
udviklingen af hovednettet, op til højst 
5 % af finansieringsrammen til 
transportsektoren, jf. artikel 5 i denne 
forordning

Or. en

Begrundelse

Nogle afsnit af det samlede net har stor betydning for en gnidningsløs afvikling af især 
grænseoverskridende trafikstrømme, eller de skaber flaskehalse, som skal afhjælpes for at 
forbedre hovednettets funktion. Derfor bør der gives mulighed for begrænset finansiering fra 
CEF også til disse projekter på det samlede net med stor europæisk merværdi.

Ændringsforslag 364
Jelko Kacin

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aktioner til fuldførelse af det samlede net i 
henhold til kapitel II i forordning (EU) 
nr. XXXX/2012 [TEN-T-retningslinjerne], 
når sådanne aktioner bidrager til at lette 
trafikstrømme på tværs af grænserne eller 
fjerne flaskehalse, og når disse aktioner 
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også bidrager til udviklingen af 
hovednettet, op til højst 5 % af 
finansieringsrammen til 
transportsektoren, jf. artikel 5 i denne 
forordning

Or. en

Ændringsforslag 365
Inés Ayala Sender, Luis de Grandes Pascual

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – afsnit 1 – litra b a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) undersøgelser vedrørende projekter af 
fælles interesse, der er omfattet af 
Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse 
nr. 661/2010/EU af 7. juli 2010 om 
Unionens retningslinjer for udvikling af 
det transeuropæiske transportnet

Or. en

Begrundelse

På denne måde bliver det muligt at videreføre de igangværende undersøgelser af flere af de 
prioriterede projekter, der er omhandlet i afgørelse nr. 661/2010 om TEN-T, da de som følge 
af den aktuelle økonomiske krise, deres tekniske kompleksitet og grænseoverskridende 
karakter er blevet forsinket. For at kunne fortsætte EU's finansiering og for ikke at miste de 
midler, der er investeret i disse projekter, er det hensigtsmæssigt at genindføre muligheden 
for, at de kan modtage finansiering inden for rammerne af Connecting Europe-faciliteten.

Ændringsforslag 366
Sabine Wils

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – afsnit 1 – litra c a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) aktioner til støtte for byknudepunkter i 
overensstemmelse med artikel 36 i 
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forordning (EU) nr. XXXX/2012 [TEN-T-
retningslinjerne]

Or. en

Begrundelse

Aktioner vedrørende byknudepunkter er et af de centrale mål i hvidbogen og er væsentlige for 
at sikre sammenkobling og multimodalitet i hovednettet.

Ændringsforslag 367
Dominique Vlasto, Christine De Veyrac, Michel Dantin

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – afsnit 1 – litra c a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) aktioner til støtte for byknudepunkter i 
overensstemmelse med artikel 36 i 
forordning (EU) nr. XXXX/2012 [TEN-T-
retningslinjerne]

Or. fr

Begrundelse

Byknudepunkter spiller en rolle for udviklingen af hovednettet. De formidler adgang til 
hovednettets infrastruktur ved hjælp af effektiv transport i byerne. Forbindelserne mellem de 
lokale infrastrukturnet og hovednettet understøtter målene i denne forordning og i Europa 
2020-strategien. Byknudepunkter skal derfor være støtteberettiget i henhold til denne 
forordning.

Ændringsforslag 368
Michael Gahler

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) aktioner til at mindske støj fra 
godstransport ved efterfølgende tilpasning 
af eksisterende rullende materiel

f) aktioner til at mindske støj fra 
godstransport, navnlig ved støtte til
efterfølgende tilpasning af eksisterende 
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rullende materiel

Or. de

Ændringsforslag 369
Hubert Pirker

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) aktioner til at mindske støj fra 
godstransport ved efterfølgende tilpasning 
af eksisterende rullende materiel

f) aktioner til at mindske støj fra 
godstransport ved foranstaltninger 
vedrørende infrastruktur og efterfølgende 
tilpasning af eksisterende rullende materiel

Or. de

Begrundelse

Ved at mindske støjen fra jernbaner øger man befolkningens accept, som igen er grundlag for 
en positiv gennemførelse af de transeuropæiske transportnet. Det sker effektivt med en 
blanding af bygningsmæssige foranstaltninger, f.eks. tunnelbygning, og efterfølgende 
tilpasning af eksisterende rullende materiel.

Ændringsforslag 370
Michael Cramer

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) aktioner til at mindske støj fra 
godstransport ved efterfølgende tilpasning 
af eksisterende rullende materiel

f) aktioner til at mindske støj fra 
godstransport ved kilden ved efterfølgende 
tilpasning af eksisterende rullende materiel

Or. en

Ændringsforslag 371
Artur Zasada
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Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – afsnit 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) aktioner til at mindske støj fra 
godstransport ved efterfølgende tilpasning 
af eksisterende rullende materiel

f) aktioner, der tager sigte på at mindske 
støj fra godstransport ved efterfølgende 
tilpasning af eksisterende rullende materiel
med henblik på at sikre en bæredygtig 
anvendelse af TEN-T-nettet under 
overholdelse af reglerne for støjniveau

Or. en

Ændringsforslag 372
Konrad Szymański, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) aktioner til at mindske støj fra 
godstransport ved efterfølgende tilpasning 
af eksisterende rullende materiel

f) aktioner til at mindske støj fra 
godstransport, herunder ved efterfølgende 
tilpasning af eksisterende rullende materiel

Or. en

Ændringsforslag 373
Ismail Ertug, Georgios Koumoutsakos

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) aktioner til at mindske støj fra 
godstransport ved efterfølgende tilpasning 
af eksisterende rullende materiel

f) aktioner til at forebygge støj samt
mindske støjgenerne ved 
jernbanetransport gennem 
foranstaltninger vedrørende infrastruktur 
og rullende materiel

Or. en
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Begrundelse

For at opfylde EU's mål om begrænsning af støjemissioner fra jernbanegodstransport bør der 
navnlig overvejes foranstaltninger vedrørende infrastruktur og rullende materiel, som har til 
formål at forebygge og reducere støj. Ordførerne mener, at det er særligt vigtigt at tage højde 
for konsekvenserne af støj fra jernbanetransport i tætbefolkede regioner.

Ændringsforslag 374
Andrzej Grzyb

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) aktioner til at mindske støj fra
godstransport ved efterfølgende tilpasning 
af eksisterende rullende materiel

f) aktioner, der tager sigte på at mindske 
støj fra jernbaner, ved efterfølgende 
tilpasning af eksisterende rullende materiel
med henblik på at sikre en bæredygtig 
anvendelse af TEN-T-nettet under 
overholdelse af reglerne for støjniveau

Or. en

Ændringsforslag 375
Michael Cramer, Bogusław Liberadzki

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – afsnit 1 – litra f a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) aktioner, der sikrer og forbedrer 
jernbaneforbindelserne til
industriområder og -anlæg, navnlig 
gennem modernisering eller anlæggelse 
af disse områder og anlæg, 
omladeterminaler til vognladningstrafik, 
terminaler til intermodal trafik og 
togformeringsfaciliteteter til jernbanegods 
eller gennem brug af netværk med grøn 
logistiksoftware

Or. en
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Begrundelse

For at få flyttet godset fra landevej til jernbane skal de intermodale forbindelser forbedres, 
især til industriområder og -anlæg.

Ændringsforslag 376
Peter van Dalen

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – afsnit 1 – litra f a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) aktioner til udvikling af nye 
teknologier, som medfører bæredygtig 
transport og reducerer de eksterne 
omkostninger ved alle former for 
transport

Or. nl

Ændringsforslag 377
Silvia-Adriana Ţicău

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ga) støtteforanstaltninger for nye 
teknologier og innovationer vedrørende 
alle transportformer

Or. ro

Ændringsforslag 378
Silvia-Adriana Ţicău

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Transportrelaterede aktioner i forbindelse 
med en grænsekrydsende strækning eller 
en del af en sådan strækning kan opnå 
støtte fra Unionen, hvis der foreligger en 
skriftlig aftale mellem de berørte 
medlemsstater eller mellem de berørte 
medlemsstater og tredjelande om den 
fuldstændige færdiggørelse af den 
grænsekrydsende strækning. 
Undtagelsesvist, når et projekt er 
nødvendigt af hensyn til sammenkoblingen 
med nettet i en nabomedlemsstat eller et 
tredjeland, men ikke reelt krydser grænsen, 
er ovennævnte skriftlige aftale ikke 
påkrævet.

Transportrelaterede aktioner i forbindelse 
med en grænsekrydsende strækning eller 
en del af en sådan strækning kan opnå 
støtte fra Unionen, hvis der er udarbejdet
en skriftlig aftale mellem de berørte 
medlemsstater eller mellem de berørte 
medlemsstater og tredjelande om 
realiseringen eller den fuldstændige 
færdiggørelse af den grænsekrydsende 
strækning. Undtagelsesvist, når et projekt 
er nødvendigt af hensyn til 
sammenkoblingen med nettet i en 
nabomedlemsstat eller et tredjeland, men 
ikke reelt krydser grænsen, er ovennævnte 
skriftlige aftale ikke påkrævet.

Or. ro

Ændringsforslag 379
Andrzej Grzyb

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Tilskudsfinansiering til projekter med 
påviselige indtægtskilder fra 
brugerbetaling skal primært stå til 
rådighed for projektforberedelsen og 
navnlig vurderingen af det offentlig-
private partnerskab.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 380
Michael Cramer

Forslag til forordning
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Artikel 7 – stk. 2 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Tilskudsfinansiering til projekter med
påviselige indtægtskilder fra 
brugerbetaling skal primært stå til 
rådighed for projektforberedelsen og 
navnlig vurderingen af det offentlig-private 
partnerskab.

Principperne om "brugeren betaler" og 
"forureneren betaler" skal anvendes.
Tilskudsfinansiering til projekter med
mulighed for brugerbaserede indtægter
skal primært stå til rådighed for 
projektforberedelsen og navnlig 
vurderingen af det offentlig-private 
partnerskab. Projekter, hvor EU-
lovgivningen foreskriver obligatoriske 
afgifter, må ikke forfordeles med hensyn 
til tilskudsfinansiering sammenlignet med 
projekter, for hvilke der ikke gælder 
regler om obligatoriske afgifter.

Or. en

Ændringsforslag 381
Claude Turmes
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. På energiområdet er de specifikke 
betingelser for støtteberettigelse af aktioner 
til gennemførelse af projekter af fælles 
interesse via Unionens finansielle støtte i 
form af finansielle instrumenter og tilskud
i medfør af denne forordning fastsat i
artikel 15 i forordning (EU) nr. 
XXXX/2012 [retningslinjer for 
energiinfrastruktur].

3. På energiområdet er de specifikke 
betingelser for støtteberettigelse af aktioner 
til gennemførelse af projekter af fælles 
interesse via Unionens finansielle støtte i 
form af finansielle instrumenter i medfør af 
denne forordning projekter af fælles 
interesse inden for de kategorier, der er
fastsat i punkt 1 a) til d) i Bilag II til og 
inden for de prioriterede områder, der 
fastlægges i punkt 4 (10) og (11), i Bilag I 
til forordning (EU) nr. XXXX/2012 
[retningslinjer for energiinfrastruktur], som 
bidrager til innovative løsninger og 
miljøbeskyttelse, især projekter 
vedrørende energieffektivitet, vedvarende 
energi og intelligente elnet (på 
transmissions- og distributionsniveau).
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Or. en

Ændringsforslag 382
Graham Watson, Kathleen Van Brempt, Theodoros Skylakakis, Vittorio Prodi, Ana 
Gomes, Marita Ulvskog, Chris Davies

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3 – afsnit 1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Mindst 75 % af det samlede beløb, der er 
afsat til energisektoren i henhold til denne 
forordning, skal afsættes til 
elinfrastruktur

Or. en

Begrundelse

På grund af det langt større finansieringsgab inden for elektricitet sammenlignet med 
gasforbindelser og elforbindelsernes centrale rolle i overgangen til en kulstoffattig økonomi 
og vedvarende elektricitetskilder er det vigtigt, at en større del af de endelige beløb, der er 
afsat til energiforbindelser i Connecting Europe-faciliteten, afsættes til elinfrastruktur i 
modsætning til f.eks. gasinfrastruktur.

Ændringsforslag 383
António Fernando Correia de Campos

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Når ovennævnte betingelser for 
støtteberettigelse er opfyldt, bør 
udvælgelsen ske i henhold til projekternes 
bidrag til et eller flere af følgende 
relevante mål:
i) fremme af yderligere integration af det 
indre energimarked og energi- og 
gasnettenes interoperabilitet på tværs af 
grænserne
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b) forbedring af 
energiforsyningssikkerheden i EU 
gennem forbedring af systemets 
overlevelsesevne samt sikring af 
systemdriften
c) projekter, der bidrager til bæredygtig 
udvikling og miljøbeskyttelse, bl.a. ved at 
sikre transmissionen af vedvarende energi 
fra produktionsstedet til store 
forbrugscentre og lagringsanlæg.
I forbindelse med de årlige 
arbejdsprogrammer for Connecting 
Europa-faciliteten for 2013 og 2014 
haster det med at prioritere projekter, der 
bidrager til at fremme el- og gasnets 
yderligere integration og interoperabilitet 
på tværs af grænserne, bl.a. reduktion 
eller afskaffelse af energiisolation.

Or. en

Begrundelse

Konsekvens i forhold til artikel 15 i forordningen om retningslinjer for transeuropæiske 
energiinfrastrukturer.

Ændringsforslag 384
Niki Tzavela

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Projekter, der bidrager til økonomisk 
vækst og jobskabelse i 
Middelhavsområdet og nabolandene her

Or. en

Ændringsforslag 385
Adina-Ioana Vălean
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Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. På telekommunikationsområdet skal alle
aktioner, der bidrager til gennemførelsen af 
projekter af fælles interesse, og 
programstøtteforanstaltninger, der er 
fastsat i bilaget til forordning XXXX/2012 
[INFSO-retningslinjer], være berettiget til
at modtage finansiel støtte fra Unionen i 
form af tilskud, offentlige indkøbsaftaler
og finansielle instrumenter i henhold til 
denne forordning.

4. På telekommunikationsområdet skal kun
aktioner, der bidrager til gennemførelsen af 
projekter af fælles interesse i 
overensstemmelse med forordning
XXX/2012 
[telekommunikationsinfrastruktur], være 
berettiget til finansiel støtte fra Unionen i 
form af tilskud til generiske tjenesteydelser 
og horisontale prioriteringer, herunder 
programstøtteaktioner i form af tilskud og
indkøb til centrale tjenesteplatforme.
Aktioner på bredbåndsområdet, herunder 
aktioner til stimulering af efterspørgslen 
efter bredbåndstjenester, skal være 
berettigede til finansiel støtte fra EU i 
form af finansielle instrumenter.

Or. en

Ændringsforslag 386
António Fernando Correia de Campos

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Aktioner vedrørende af projekter af 
fælles interesse, som indebærer synergier 
mellem mindst to af de sektorer, der er 
omfattet af CEF (transport, energi og 
telekommunikation,) og som er fastsat i 
del IIIa i bilaget, er berettigede til at 
modtage finansiel støtte fra EU i henhold 
til denne forordning.

Or. pt



PE496.338v01-00 30/129 AM\912706DA.doc

DA

Ændringsforslag 387
Antonio Cancian

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Aktioner, som gennemfører projekter 
af fælles interesse, hvor der forekommer 
synergi mellem mindst to CEF-sektorer 
(transport, energi og telekommunikation), 
kan modtage finansiel støtte fra Unionen i 
henhold til denne forordning. Herunder 
ses en vejledende liste over mulige 
aktioner i denne kategori
Etablering af et forsyningsnet for ikke-
fossil og ikke-forurenende energi (såsom 
elektricitet eller brint) til transportmidler.
Udvikling af intelligente net gennem 
udnyttelse af nye eller eksisterende 
infrastrukturer på transport- og 
telekommunikationsområdet.
Udnyttelse af transportinfrastrukturer 
(tunneller, broer m.m.) til etablering af 
nye samkøringslinjer, som kan gøre det 
muligt at forøge elektricitetskapaciteten 
eller etablere nye gaskorridorer eller 
telekommunikationsnet.
Iværksættelse af foranstaltninger på 
transportinfrastrukturområdet, der skal 
øge den økonomiske bæredygtighed i 
sektoren gennem lokal produktion af 
energi fra vedvarende energikilder.

Or. it

Ændringsforslag 388
Marian-Jean Marinescu

Forslag til forordning
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Artikel 8 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I arbejdsprogrammerne fastsættes de 
former for tilskud, der må anvendes til at 
finansiere de pågældende aktioner.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 389
Sabine Wils

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Omkostninger til udstyr og infrastruktur, 
som modtageren behandler som 
infrastrukturomkostninger, kan være 
støtteberettigede op til det samlede beløb.

4. Omkostninger til udstyr og infrastruktur, 
som modtageren behandler som 
infrastrukturomkostninger, kan være 
støtteberettigede op til det samlede beløb, 
under forudsætning af at brugen 
udelukkende kan begrundes med 
gennemførelsen af projektet.

Or. en

Begrundelse

For at undgå ethvert misbrug i form af medtagelse af udstyr og faciliteter under de 
støtteberettigede udgifter, som ikke strengt taget vedrører projektet, og som udelukkende 
anvendes i forbindelse med gennemførelsen af projektet.

Ændringsforslag 390
Sabine Wils

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Udgifter til miljøundersøgelser 
vedrørende miljøbeskyttelse og 

5. Udgifter til miljøundersøgelser 
vedrørende miljøbeskyttelse og 
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overholdelse af Unionens lovgivning kan 
være støtteberettigede.

overholdelse af Unionens lovgivning er
støtteberettigede.

Or. en

Begrundelse

Vurdering af virkninger på miljøet som krævet i henhold til direktiv 85/337 og 2001/42 er 
uundgåelige og obligatoriske foranstaltninger, der skal gennemføres, og disse er fuldt ud 
støtteberettigede.

Ændringsforslag 391
Antonio Cancian, Carlo Fidanza

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Udgifter til køb af jord er ikke en 
støtteberettiget omkostning.

udgår

Or. it

Ændringsforslag 392
Mara Bizzotto

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Udgifter til køb af jord er ikke en 
støtteberettiget omkostning.

udgår

Or. it

Begrundelse

Denne bestemmelse ville udelukke de eventuelle eksproprieringsudgifter forbundet med 
grunden fra de støtteberettigede omkostninger. Da disse udgifter derimod bør inkluderes, 
forslås det derfor, at stk. 6 fjernes.
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Ændringsforslag 393
Marian-Jean Marinescu

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Udgifter til køb af jord er ikke en 
støtteberettiget omkostning.

6. Udgifter til køb af jord er ikke en 
støtteberettiget omkostning, undtagen for 
projekter, der er dækket af beløb, der 
overføres fra Samhørighedsfonden, og til 
anlæggelse af 10 meter spor 
(sikkerhedsmargen).

Or. en

Ændringsforslag 394
Konrad Szymański, Roberts Zīle, Oldřich Vlasák, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Udgifter til køb af jord er ikke en 
støtteberettiget omkostning.

6. Udgifter til køb af jord er en 
støtteberettiget omkostning.

Or. en

Ændringsforslag 395
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. Udgifter til ekspropriation af jord med 
henblik på gennemførelse af et prioriteret 
projekt skal være støtteberettigede.

Or. es
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Ændringsforslag 396
Marian-Jean Marinescu

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Moms er ikke en støtteberettiget 
omkostning.

7. Moms kan være en støtteberettiget 
omkostning.

Or. en

Ændringsforslag 397
Artur Zasada

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Moms er ikke en støtteberettiget 
omkostning.

7. Moms er ikke en støtteberettiget 
omkostning, medmindre den endelige 
betalingsmodtager ikke kan kræve den 
tilbagebetalt i henhold til den nationale 
momslovgivning.

Or. en

Ændringsforslag 398
András Gyürk

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Moms er ikke en støtteberettiget 
omkostning.

7. Ikke-refusionsberettiget moms er en 
støtteberettiget omkostning.

Or. en



AM\912706DA.doc 35/129 PE496.338v01-00

DA

Ændringsforslag 399
Konrad Szymański, Roberts Zīle, Oldřich Vlasák, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Moms er ikke en støtteberettiget 
omkostning.

7. Moms er en støtteberettiget omkostning.

Or. en

Ændringsforslag 400
Erik Bánki, Ádám Kósa, Tamás Deutsch

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Moms er ikke en støtteberettiget 
omkostning.

7. Ikke-refusionsberettiget moms er en 
støtteberettiget omkostning.

Or. en

Ændringsforslag 401
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 8 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8a. Alle ansøgninger om støtte samt 
dokumentationen og Kommissionens 
vurdering skal være til rådighed for 
Europa-Parlamentet med fuld 
gennemsigtighed.

Or. es
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Ændringsforslag 402
Michael Cramer

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 403
Isabelle Durant

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Kommunale og regionale myndigheder er ofte de bedst placerede til at sikre en bedre 
sammenhæng mellem infrastruktur på tværs af byområder og byknudepunkter.

Ændringsforslag 404
Antonio Cancian
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Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De må ikke modtage støtte i henhold til 
nærværende forordning bortset fra tilfælde, 
hvor det er absolut nødvendigt for at nå 
målene for et givet projekt af fælles 
interesse.

De må ikke modtage støtte i henhold til 
nærværende forordning bortset fra tilfælde, 
hvor det er absolut nødvendigt for at nå 
målene for et givet projekt af fælles 
interesse. Særlig med hensyn til 
udviklingsprojekter for motorveje til søs 
udarbejder Kommissionen gunstige 
betingelser til fremme af disse projekter, 
som involverer tredjelande inden for 
udvidelsesområdet.

Or. it

Begrundelse

Gennemførelsen af udviklingsprojekter for motorveje til søs, der involverer tredjelande, er 
ekstremt vigtig i Middelhavsområdet. Hvad angår lande inden for området for førtiltrædelse, 
bør der med henblik på at fremme den økonomiske integrationsproces i områderne etableres 
instrumenter, som kombinerer CEF-midlerne med IPA-ressourcerne.

Ændringsforslag 405
Michael Cramer

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De må ikke modtage støtte i henhold til 
nærværende forordning bortset fra 
tilfælde, hvor det er absolut nødvendigt 
for at nå målene for et givet projekt af
fælles interesse.

De må ikke modtage støtte i henhold til 
nærværende forordning, når de ikke tager 
hensyn til den fælles interesse for 
bæredygtig udvikling, EU's
miljølovgivning, jf. artikel 42 i TEN-T-
forordningen, og dennes anvendelse på 
tværs af grænserne ved 
grænseoverskridende projekter.

Or. en
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Ændringsforslag 406
Philip Bradbourn

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Aftalen med medlemsstater, der berøres 
af aktionen, skal ledsage alle forslag, 
hvormed der ansøges om tilskud, undtagen 
på telekommunikationsområdet og for 
lufttrafikstyring på transportområdet.

5. Aftalen med medlemsstater, der berøres 
af aktionen, skal ledsage alle forslag, 
hvormed der ansøges om tilskud, undtagen 
på telekommunikationsområdet.

Or. en

Begrundelse

Medlemsstaterne bør stadig høres vedrørende lufttrafikstyring.

Ændringsforslag 407
Marian-Jean Marinescu

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Der må fastsættes yderligere særlige 
regler om forelæggelse af forslag i 
flerårige og årlige arbejdsprogrammer.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 408
Phil Bennion, Philippe De Backer

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. Forslag til projekter bør understøttes 
med socioøkonomiske argumenter for 
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modtagelse af finansiering, herunder en 
cost-benefit-analyse.

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt med socioøkonomiske vurderinger og cost-benefit-analyser, når man 
gennem et udbud skal afgøre, hvilket projekt der er bedst egnet til finansiering, giver den 
bedste merværdi for EU og bedst er i stand til at sikre, at målene med Connecting Europe-
faciliteten nås.

Ændringsforslag 409
Marian-Jean Marinescu

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Undtagen i tilfælde, der er omhandlet i 
artikel XXX i forordning (EU) nr. 
XXXX/2012 [ny finansforordning], skal 
forslag udvælges gennem 
forslagsindkaldelser på grundlag af de
arbejdsprogrammer, der er nævnt i artikel 
17.

1. Undtagen i tilfælde, der er omhandlet i 
artikel XXX i forordning (EU) nr. 
XXXX/2012 [ny finansforordning], skal 
forslag udvælges gennem 
forslagsindkaldelser på grundlag af de
kriterier, som Kommissionen foreslår i 
form af gennemførelsesretsakter i 
overensstemmelse med artikel 24, stk. 2.

Or. en

Ændringsforslag 410
Ivo Belet

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2 – litra b a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) teknologisk innovation: aktioner 
vedrørende dekarboniseringen af 
transporten, herunder infrastruktur til 
alternative fremdriftssystemer; størrelsen 
af Unionens finansielle støtte må ikke 
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overstige 50 % af de støtteberettigede 
omkostninger

Or. en

Ændringsforslag 411
Zigmantas Balčytis

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) banetrafik og indlandsskibsfart:
størrelsen af Unionens finansielle støtte må
ikke overstige 20 % af de støtteberettigede 
omkostninger; finansieringssatsen kan 
forhøjes til 30 % for foranstaltninger, der 
specifikt vedrører flaskehalse; 
finansieringssatsen kan forhøjes til 40 % 
for foranstaltninger, der specifikt vedrører 
grænsekrydsende strækninger

i) for banetrafik og indlandsskibsfart og for 
vejnet i medlemsstater, der ikke har noget 
jernbanenet på deres område, eller i 
medlemsstater med et isoleret net, jf. 
forordning (EU) nr. XXXX/2012 [TEN-T-
retningslinjer], må størrelsen af Unionens 
finansielle støtte ikke overstige 20 % af de 
støtteberettigede omkostninger;
finansieringssatsen kan forhøjes til 30 % 
for foranstaltninger, der specifikt vedrører 
flaskehalse; finansieringssatsen kan 
forhøjes til 40 % for foranstaltninger, der 
specifikt vedrører grænsekrydsende 
strækninger

Or. en

Ændringsforslag 412
Vicky Ford

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) banetrafik og indlandsskibsfart: 
størrelsen af Unionens finansielle støtte må 
ikke overstige 20 % af de støtteberettigede 
omkostninger; finansieringssatsen kan 
forhøjes til 30 % for foranstaltninger, der 
specifikt vedrører flaskehalse; 

i) banetrafik og indlandsskibsfart: 
størrelsen af Unionens finansielle støtte må 
ikke overstige 20 % af de støtteberettigede 
omkostninger; finansieringssatsen kan 
forhøjes til 30 % for foranstaltninger, der 
specifikt vedrører flaskehalse; 
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finansieringssatsen kan forhøjes til 40 % 
for foranstaltninger, der specifikt vedrører 
grænsekrydsende strækninger

finansieringssatsen kan forhøjes til 40 % 
for foranstaltninger, der specifikt vedrører 
grænsekrydsende strækninger, herunder 
havne og deres bagland

Or. en

Ændringsforslag 413
Marian-Jean Marinescu

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) banetrafik og indlandsskibsfart: 
størrelsen af Unionens finansielle støtte må 
ikke overstige 20 % af de støtteberettigede 
omkostninger; finansieringssatsen kan 
forhøjes til 30 % for foranstaltninger, der 
specifikt vedrører flaskehalse; 
finansieringssatsen kan forhøjes til 40 % 
for foranstaltninger, der specifikt vedrører 
grænsekrydsende strækninger

i) banetrafik, vejtransport og 
indlandsskibsfart: størrelsen af Unionens 
finansielle støtte må ikke overstige 20 % af 
de støtteberettigede omkostninger; 
finansieringssatsen kan forhøjes til 30 % 
for foranstaltninger, der specifikt vedrører 
flaskehalse; finansieringssatsen kan 
forhøjes til 40 % for foranstaltninger, der 
specifikt vedrører grænsekrydsende 
strækninger

Or. en

Ændringsforslag 414
Nuno Teixeira

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) banetrafik og indlandsskibsfart: 
størrelsen af Unionens finansielle støtte må 
ikke overstige 20 % af de støtteberettigede 
omkostninger; finansieringssatsen kan 
forhøjes til 30 % for foranstaltninger, der 
specifikt vedrører flaskehalse; 
finansieringssatsen kan forhøjes til 40 % 
for foranstaltninger, der specifikt vedrører 

i) banetrafik, indlandsskibsfart og
motorveje til søs: størrelsen af Unionens 
finansielle støtte må ikke overstige 20 % af 
de støtteberettigede omkostninger; 
finansieringssatsen kan forhøjes til 30 % 
for foranstaltninger, der specifikt vedrører 
flaskehalse; finansieringssatsen kan 
forhøjes til 40 % for foranstaltninger, der 
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grænsekrydsende strækninger specifikt vedrører grænsekrydsende 
strækninger

Or. pt

Ændringsforslag 415
Bogusław Liberadzki

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) banetrafik og indlandsskibsfart: 
størrelsen af Unionens finansielle støtte må 
ikke overstige 20 % af de støtteberettigede 
omkostninger; finansieringssatsen kan 
forhøjes til 30 % for foranstaltninger, der 
specifikt vedrører flaskehalse; 
finansieringssatsen kan forhøjes til 40 %
for foranstaltninger, der specifikt vedrører 
grænsekrydsende strækninger

i) banetrafik og indlandsskibsfart: 
størrelsen af Unionens finansielle støtte må 
ikke overstige 20 % af de støtteberettigede 
omkostninger; finansieringssatsen kan 
forhøjes til 30 % for foranstaltninger, der 
specifikt vedrører flaskehalse; 
finansieringssatsen kan forhøjes til 50 %
for foranstaltninger, der specifikt vedrører 
grænsekrydsende strækninger

Or. en

Begrundelse

Manglen på grænseoverskridende afsnit er en stor hindring for et forenet europæisk 
transportområde uden hindringer.

Ændringsforslag 416
Sabine Wils

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) banetrafik og indlandsskibsfart: 
størrelsen af Unionens finansielle støtte må 
ikke overstige 20 % af de støtteberettigede 
omkostninger; finansieringssatsen kan 
forhøjes til 30 % for foranstaltninger, der 
specifikt vedrører flaskehalse; 

i) banetrafik og indlandsskibsfart: 
størrelsen af Unionens finansielle støtte må 
ikke overstige 20 % af de støtteberettigede 
omkostninger; finansieringssatsen kan 
forhøjes til 30 % både for foranstaltninger, 
der specifikt vedrører flaskehalse og 
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finansieringssatsen kan forhøjes til 40 % 
for foranstaltninger, der specifikt vedrører 
grænsekrydsende strækninger

begrænser støjen fra godstransport ved 
efterfølgende tilpasning af eksisterende 
rullende materiel; finansieringssatsen kan 
forhøjes til 40 % for foranstaltninger, der 
specifikt vedrører grænsekrydsende 
strækninger

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at forbedre bæredygtigheden ved godstransport ved at reducere den nuværende 
støj fra uhensigtsmæssigt rullende materiel for at øge jernbanetransportens markedsandel og 
styrke en kulstoffattig transportøkonomi som krævet i hvidbogen om transport fra 2011.

Ændringsforslag 417
James Nicholson, Diane Dodds, Martina Anderson

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) banetrafik og indlandsskibsfart:
størrelsen af Unionens finansielle støtte må
ikke overstige 20 % af de støtteberettigede 
omkostninger; finansieringssatsen kan 
forhøjes til 30 % for foranstaltninger, der 
specifikt vedrører flaskehalse; 
finansieringssatsen kan forhøjes til 40 %
for foranstaltninger, der specifikt vedrører 
grænsekrydsende strækninger

i) banetrafik og indlandsskibsfart og for 
vejnet i medlemsstater, der ikke har noget 
jernbanenet på deres område, eller i 
medlemsstater med et isoleret net, jf. 
artikel 3, litra qq) i forordning (EU) 
nr. XXXX/2012 [TEN-T-retningslinjer], 
uden godstogstransport over lange 
afstande, må størrelsen af Unionens 
finansielle støtte ikke overstige 20 % af de 
støtteberettigede omkostninger;
finansieringssatsen kan forhøjes op til 30 
% for foranstaltninger, der specifikt 
vedrører flaskehalse; finansieringssatsen 
kan forhøjes op til 40 % for 
foranstaltninger, der specifikt vedrører 
grænsekrydsende strækninger, og som 
forbedrer interoperabilitetsaktioner for 
jernbaner

Or. en
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Begrundelse

Dette ændringsforslag giver mulighed for finansiering af vejnettet i Nordirland fra CEF, idet 
man sikrer, at Nordirland ikke udelukkes fra CEF-finansiering, fordi man ikke har et 
godstrafiknet. De forholdsvis korte afstande fra vores havne til størstedelen af befolkningen i 
Nordirland betyder, at jernbanetransport ikke er et økonomisk bæredygtigt alternativ til 
godstransport ad landevej. Efterspørgslen efter godstransportaktiviteter ville skulle være 
selvfinansierende og langsigtet for at kunne retfærdiggøre investeringen.

Ændringsforslag 418
Michael Cramer

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) banetrafik og indlandsskibsfart: 
størrelsen af Unionens finansielle støtte må 
ikke overstige 20 % af de støtteberettigede 
omkostninger; finansieringssatsen kan 
forhøjes til 30 % for foranstaltninger, der 
specifikt vedrører flaskehalse; 
finansieringssatsen kan forhøjes til 40 %
for foranstaltninger, der specifikt vedrører 
grænsekrydsende strækninger

i) banetrafik og indlandsskibsfart: 
størrelsen af Unionens finansielle støtte må 
ikke overstige 20 % af de støtteberettigede 
omkostninger; finansieringssatsen kan 
forhøjes til 30 % for foranstaltninger, der 
specifikt vedrører flaskehalse; 
finansieringssatsen for jernbaner kan 
forhøjes til 85 % for foranstaltninger, der 
specifikt vedrører grænsekrydsende 
strækninger, der er blevet nedlagt eller 
afbrudt siden Anden Verdenskrig; for 
aktioner til sikring og forbedring af 
jernbaneforbindelser til industriområder 
og -anlæg må Unionens finansielle støtte 
ikke overstige 50 %

Or. en

Ændringsforslag 419
Jim Higgins

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) banetrafik og indlandsskibsfart: i) for banetrafik og indlandsskibsfart og for 
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størrelsen af Unionens finansielle støtte 
må ikke overstige 20 % af de 
støtteberettigede omkostninger; 
finansieringssatsen kan forhøjes til 30 % 
for foranstaltninger, der specifikt vedrører 
flaskehalse; finansieringssatsen kan 
forhøjes til 40 % for foranstaltninger, der 
specifikt vedrører grænsekrydsende 
strækninger

vejnet i medlemsstater, der ikke har noget 
jernbanenet på deres område, eller i 
medlemsstater med et isoleret net, jf. 
artikel 3, litra qq) i forordning (EU) 
nr. XXXX/2012 [TEN-T-retningslinjer], 
uden godstogstransport over lange 
afstande, 20 % af de støtteberettigede 
omkostninger; finansieringssatsen kan 
forhøjes op til 30 % for foranstaltninger, 
der specifikt vedrører flaskehalse;
finansieringssatsen kan forhøjes op til
40 % for foranstaltninger, der specifikt 
vedrører grænsekrydsende strækninger, og 
som forbedrer interoperabilitetsaktioner
for jernbaner

Or. en

Ændringsforslag 420
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) banetrafik og indlandsskibsfart: 
størrelsen af Unionens finansielle støtte må 
ikke overstige 20 % af de støtteberettigede 
omkostninger; finansieringssatsen kan 
forhøjes til 30 % for foranstaltninger, der 
specifikt vedrører flaskehalse; 
finansieringssatsen kan forhøjes til 40 %
for foranstaltninger, der specifikt vedrører 
grænsekrydsende strækninger

i) banetrafik og indlandsskibsfart: 
størrelsen af Unionens finansielle støtte må 
ikke overstige 50 % af de støtteberettigede 
omkostninger; finansieringssatsen kan 
forhøjes til 60 % for foranstaltninger, der 
specifikt vedrører flaskehalse; 
finansieringssatsen kan forhøjes til 70 %
for foranstaltninger, der specifikt vedrører 
grænsekrydsende strækninger;
finansieringssatsen kan forhøjes til 80 % 
for foranstaltninger, der forbedrer 
interoperabiliteten for jernbaner

Or. en

Ændringsforslag 421
Dominique Riquet, Inés Ayala Sender, Philippe De Backer
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Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2 – litra b – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) banetrafik og indlandsskibsfart: 
størrelsen af Unionens finansielle støtte må 
ikke overstige 20 % af de støtteberettigede 
omkostninger; finansieringssatsen kan 
forhøjes til 30 % for foranstaltninger, der 
specifikt vedrører flaskehalse; 
finansieringssatsen kan forhøjes til 40 %
for foranstaltninger, der specifikt vedrører 
grænsekrydsende strækninger

i) banetrafik: størrelsen af Unionens 
finansielle støtte må ikke overstige 20 % af 
de støtteberettigede omkostninger; 
finansieringssatsen kan forhøjes til 30 % 
for foranstaltninger, der specifikt vedrører 
flaskehalse; finansieringssatsen kan 
forhøjes op til 40 % for foranstaltninger, 
der specifikt vedrører grænsekrydsende 
strækninger og for foranstaltninger, der 
forbedrer interoperabiliteten for 
jernbaner

Or. en

Begrundelse

I forbindelse med medfinansieringssatser for anlægsarbejder skal indlandsskibsfart ikke 
behandles på samme måde som jernbaner. Eftersom indlandsskibsfartens behov for offentlig 
finansiering er mindre end jernbanesektorens, kan medfinansieringssatserne sænkes en 
smule. Interoperabilitet er et afgørende element i et velfungerende indre marked, navnlig 
hvad angår jernbanesektoren. Der bør derfor fastlægges en favorabel medfinansieringsstats 
for aktioner, der fremmer interoperabiliteten.

Ændringsforslag 422
Vilja Savisaar-Toomast

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) banetrafik og indlandsskibsfart: 
størrelsen af Unionens finansielle støtte må 
ikke overstige 20 % af de støtteberettigede 
omkostninger; finansieringssatsen kan 
forhøjes til 30 % for foranstaltninger, der 
specifikt vedrører flaskehalse; 
finansieringssatsen kan forhøjes til 40 %
for foranstaltninger, der specifikt vedrører 
grænsekrydsende strækninger

i) banetrafik, indlandsskibsfart og
motorveje til søs: størrelsen af Unionens 
finansielle støtte må ikke overstige 30 % af 
de støtteberettigede omkostninger; 
finansieringssatsen kan forhøjes til 40 %
for foranstaltninger, der specifikt vedrører 
flaskehalse; finansieringssatsen kan 
forhøjes til 50 % for foranstaltninger, der 
specifikt vedrører grænsekrydsende 
strækninger
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Or. en

Ændringsforslag 423
Paul Rübig

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) banetrafik og indlandsskibsfart: 
størrelsen af Unionens finansielle støtte må 
ikke overstige 20 % af de støtteberettigede 
omkostninger; finansieringssatsen kan 
forhøjes til 30 % for foranstaltninger, der 
specifikt vedrører flaskehalse; 
finansieringssatsen kan forhøjes til 40 % 
for foranstaltninger, der specifikt vedrører 
grænsekrydsende strækninger

i) banetrafik og indlandsskibsfart samt 
veje: størrelsen af Unionens finansielle 
støtte må ikke overstige 20 % af de 
støtteberettigede omkostninger; 
finansieringssatsen kan forhøjes til 30 % 
for foranstaltninger, der specifikt vedrører 
flaskehalse; finansieringssatsen kan 
forhøjes til 40 % for foranstaltninger, der 
specifikt vedrører grænsekrydsende 
strækninger

Or. de

Begrundelse

Ved den fremtidige udbygning skal de forskellige trafikformer fungere multimodalt og ikke 
betragtes som konkurrenter til hinanden. De skal supplere hinanden svarende til deres 
respektive stærke sider. For at sikre en multimodal tilgang skal der også afsættes EU-
støttemidler til vejbygning.

Ændringsforslag 424
Dominique Riquet, Inés Ayala Sender, Philippe De Backer

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2 – litra b – nr. i a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ia) indlandsskibsfart: størrelsen af 
Unionens finansielle støtte må ikke 
overstige 30 % af de støtteberettigede 
omkostninger; finansieringssatsen kan 
forhøjes til op til 40 % for 
foranstaltninger til afhjælpning af 
flaskehalse og foranstaltninger, der 
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vedrører grænsekrydsende strækninger

Or. en

Begrundelse

I forbindelse med medfinansieringssatser for anlægsarbejder skal indlandsskibsfart ikke 
behandles på samme måde som jernbaner. Eftersom indlandsskibsfartens behov for offentlig 
finansiering er mindre end jernbanesektorens, kan medfinansieringssatserne sænkes en 
smule.

Ændringsforslag 425
Silvia-Adriana Ţicău

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. ro

Ændringsforslag 426
Michael Gahler

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) indlandstransportforbindelser til havne 
og lufthavne, aktioner til at mindske 
banegodstrafikstøj ved efterfølgende 

ii) indlandstransportforbindelser til havne 
og lufthavne samt udbygning af havne og 
multimodale platforme: størrelsen af 
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tilpasning af eksisterende rullende 
materiel samt udbygning af havne og 
multimodale platforme: størrelsen af 
Unionens finansielle støtte må ikke 
overstige 20 % af de støtteberettigede 
omkostninger

Unionens finansielle støtte må ikke 
overstige 20 % af de støtteberettigede 
omkostninger; aktioner til at mindske 
banegodstrafikstøj ved efterfølgende 
tilpasning af eksisterende rullende 
materiel: størrelsen af Unionens 
finansielle støtte må ikke overstige 25 % 
af de støtteberettigede omkostninger

Or. de

Ændringsforslag 427
Corien Wortmann-Kool

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

ii) indlandstransportforbindelser til havne 
og lufthavne, aktioner, der støtter nye 
teknologier, der fører til betydelige 
forbedringer for alle transportformer, 
aktioner til at mindske banegodstrafikstøj 
ved efterfølgende tilpasning af eksisterende 
rullende materiel samt udbygning af havne 
og multimodale sø- og indlandsplatforme:
størrelsen af Unionens finansielle støtte må 
ikke overstige 20 % af de støtteberettigede 
omkostninger

Or. en

Begrundelse

Projekter, der har til formål at reducere de eksterne omkostninger ved transport på en 
innovativ måde, bør vedrøre alle transportformer, så længe man kan påvise en europæisk 
merværdi.

Ændringsforslag 428
Peter van Dalen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

indlandstransportforbindelser til
indlandshavne, søhavne og lufthavne, 
aktioner til at udvikle nye teknologier vil 
føre til bæredygtig transport og reducere 
de eksterne omkostninger ved alle former 
for transport samt udbygning af havne og 
multimodale platforme: størrelsen af 
Unionens finansielle støtte må ikke 
overstige 20 % af de støtteberettigede 
omkostninger

Or. nl

Ændringsforslag 429
Michael Cramer

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

ii) indlandstransportforbindelser til havne
samt udbygning af havne og multimodale 
platforme: størrelsen af Unionens 
finansielle støtte må ikke overstige 20 % af 
de støtteberettigede omkostninger

Or. en

Ændringsforslag 430
Ismail Ertug, Georgios Koumoutsakos

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

ii) indlandstransportforbindelser til havne 
og lufthavne samt udbygning af havne og 
multimodale platforme: størrelsen af 
Unionens finansielle støtte må ikke 
overstige 20 % af de støtteberettigede 
omkostninger

Or. en

Ændringsforslag 431
Philippe De Backer, Gesine Meissner

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

ii) indlandstransportforbindelser til havne
(inklusive forbindelser ad vej, bane og 
indre vandveje), udvikling af motorveje til 
søs samt udbygning af havne og 
multimodale platforme: størrelsen af 
Unionens finansielle støtte må ikke 
overstige 30 % af de støtteberettigede 
omkostninger

Or. en

Begrundelse

Søhavne er en af de vigtigste hjørnesten i den nye TEN-T-ramme. Indenlandske 
transportforbindelser til disse havne (herunder ad landevej, bane og indre vandveje) bør 
været berettiget til en vis mængde EU-finansiering. Vejforbindelser skal også medtages, 
eftersom disse er væsentlige for adgangen.
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Ændringsforslag 432
Sabine Wils

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

ii) indlandstransportforbindelser til havne 
og lufthavne, udbygning af havne og 
multimodale platforme: størrelsen af 
Unionens finansielle støtte må ikke 
overstige 20 % af de støtteberettigede 
omkostninger

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget hænger sammen med støtteberettigelsen på op til 30 % for udstyr til 
efterfølgende tilpasning af eksisterende rullende materiel.

Ændringsforslag 433
Isabelle Durant

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Begrundelse

Der bør kun ydes medfinansiering via TEN-T til udvikling af de mest bæredygtige 
transportformer.

Ændringsforslag 434
Ioannis A. Tsoukalas

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

ii) indlandstransportforbindelser til havne 
og lufthavne, aktioner til at mindske 
banegodstrafikstøj ved efterfølgende 
tilpasning af eksisterende rullende materiel 
samt udbygning af havne og multimodale 
platforme: størrelsen af Unionens 
finansielle støtte må ikke overstige 30 % af 
de støtteberettigede omkostninger

Or. en

Ændringsforslag 435
Hubert Pirker

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. de
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Begrundelse

Ved at mindske støjen fra jernbaner øger man befolkningens accept, som igen er grundlag for 
en positiv gennemførelse af de transeuropæiske transportnet. Denne ændring skal ses i 
sammenhæng med ændringsforslag 2.

Ændringsforslag 436
Zigmantas Balčytis

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2 – litra b – nr. ii a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iia) afhjælpning af de negative virkninger 
af jernbane- og vejtransport, som 
byområder udsættes for

Or. en

Ændringsforslag 437
Tanja Fajon

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2 – litra b – nr. ii a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iia) for aktioner til støtte for 
grænsekrydsende vejstrækninger, 30 % af 
de støtteberettigede omkostninger

Or. en

Begrundelse

Begrænset medfinansiering af vejinfrastrukturer er i overensstemmelse med EU's 
transportpolitik (det indre markeds funktion) og skal derfor være en mulighed. Især 
grænseoverskridende afsnit er normalt underfinansierede, selv om de i mange tilfælde er 
flaskehalse. Øget medfinansiering vil være et godt incitament til at prioritere arbejdet med 
disse afsnit.

Ændringsforslag 438
Romana Jordan
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Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2 – litra b – nr. ii a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iia) for aktioner til støtte for 
grænsekrydsende vejstrækninger, op til 
30 % af de støtteberettigede omkostninger.

Or. sl

Begrundelse

Visse medfinansieringer af vejinfrastrukturer er i overensstemmelse med EU's transportpolitik 
(det indre markeds funktion). Ofte mangler der hovedsageligt midler til grænsekrydsende 
vejstrækninger på trods af, at flaskehalsene i mange tilfælde netop opstår her. En øget 
medfinansiering vil skabe et væsentligt incitament til modernisering og opgradering af disse 
vejstrækninger.

Ændringsforslag 439
Philip Bradbourn

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2 – litra b – nr. ii a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iia) for aktioner til støtte for 
grænsekrydsende vejstrækninger, 10 % af 
de støtteberettigede omkostninger

Or. en

Ændringsforslag 440
James Nicholson, Diane Dodds, Martina Anderson

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2 – litra b – nr. ii a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iia) for aktioner til støtte for 
grænsekrydsende vejstrækninger, 10 % af 
de støtteberettigede omkostninger
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Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag giver mulighed for at stille finansiering fra CEF til rådighed for 
grænsekrydsende afsnit af TEN-T-vejnettet. Nordirland er den eneste del af Det Forenede 
Kongerige, der har en landegrænse med en anden medlemsstat. Udviklingen af de 
grænsekrydsende vejafsnit i Nordirland vil give EU en merværdi og fremme de to 
medlemsstaters adgang til det indre marked.

Ændringsforslag 441
Michael Cramer

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2 – litra b – nr. ii a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iia) medfinansieringssatserne for 
aktioner, der har til formål at sikre 
handicappede og bevægelseshæmmede 
passagerer, f.eks. med kørestole, 
barnevogne, cykler og tung bagage, 
uhindret adgang til 
transportinfrastruktur, kan forhøjes med 
op til 20 procentpoint yderligere

Or. en

Ændringsforslag 442
Ismail Ertug, Georgios Koumoutsakos

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2 – litra b – nr. ii a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iia) aktioner til forebyggelse og 
begrænsning af virkningerne af støj, der 
forårsages af jernbanetransport, gennem 
efterfølgende tilpasning af eksisterende 
rullende materiel samt forbedring af 
sikkerheden ved jernbaneovergange eller 
erstatning af disse med broer eller 
underføringer: størrelsen af Unionens 
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finansielle støtte må ikke overstige 20 % 
af de støtteberettigede omkostninger

Or. en

Begrundelse

For at opfylde EU's mål om begrænsning af støjemissioner fra jernbanegodstransport bør der 
navnlig overvejes foranstaltninger vedrørende infrastruktur og rullende materiel, som har til 
formål at forebygge og reducere støj. Ordførerne mener, at det er særligt vigtigt at tage højde 
for konsekvenserne af støj fra jernbanetransport i tætbefolkede regioner.

Ændringsforslag 443
Philippe De Backer, Phil Bennion, Gesine Meissner

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2 – litra b – nr. ii a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iia) aktioner til støtte for nye teknologier 
og innovation vedrørende alle 
transportformer, herunder infrastruktur 
til alternative brændstoffer og 
teknologier: størrelsen af Unionens 
finansielle støtte må ikke overstige 20 % 
af de støtteberettigede omkostninger

Or. en

Ændringsforslag 444
Alejo Vidal-Quadras, Judith A. Merkies, Lambert van Nistelrooij, Jim Higgins, 
Kathleen Van Brempt

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2 – litra b – nr. ii a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iia) aktioner til støtte for nye teknologier 
og innovation til dekarbonisering af alle 
transportformer: størrelsen af Unionens 
finansielle støtte må ikke overstige 50 % 
af de støtteberettigede omkostninger
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Or. en

Ændringsforslag 445
Mara Bizzotto

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2 – litra b – nr. ii a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iia) for at forhindre forvridning af 
konkurrencen med vejtransport til skade 
for jernbanetransport kan aktioner til at 
mindske banegodstrafikstøj ved 
efterfølgende tilpasning af eksisterende 
rullende materiel modtage finansiel 
bistand fra Unionen på op til 30 % af de 
støtteberettigede omkostninger.

Or. en

Ændringsforslag 446
Vladko Todorov Panayotov, Sophie Auconie

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2 – litra b – nr. ii a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iia) aktioner, der giver mulighed for 
dekarbonisering af alle transportformer 
gennem overgang til innovative 
kulstoffattige transportteknologier samt 
indførelse af alternative 
fremdriftssystemer og tilvejebringelse af 
hensigtsmæssig støtteinfrastruktur til at 
muliggøre denne overgang; størrelsen af 
Unionens finansielle støtte må ikke 
overstige 20 % af de støtteberettigede 
omkostninger; finansieringssatsen kan 
om nødvendigt forhøjes for aktioner, der 
vedrører grænsekrydsende strækninger, 
og som er af fælles interesse for EU
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Or. en

Begrundelse

Selv om etablering af infrastruktur til alternative brændstoffer er udtrykkeligt støtteberettiget 
og betragtes som en prioritering under TEN-T/CEF-rammen, kan der ikke ydes støtte til dette 
uden at henvise til det i det eksisterende CEF-forslag.

Ændringsforslag 447
Paul Rübig

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2 – litra b – nr. ii a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iia) aktioner til støtte for nye teknologier 
og innovation vedrørende alle 
transportformer, som bidrager til at 
reducere drivhusgasemissionerne: 
størrelsen af Unionens finansielle støtte 
må ikke overstige 20 % af de 
støtteberettigede omkostninger

Or. de

Begrundelse

For nye teknologier og innovation er der ofte en højere begrænsning af markedsadgangen 
end for etablerede teknologier, og de bør derfor også være støtteberettigede.

Ændringsforslag 448
Philippe De Backer

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iib) indenlandske transportforbindelser til 
lufthavne og aktioner til at mindske støj 
fra godstransport ved efterfølgende 
tilpasning af eksisterende rullende 
materiel: størrelsen af Unionens 
finansielle støtte må ikke overstige 20 % 



PE496.338v01-00 60/129 AM\912706DA.doc

DA

af de støtteberettigede omkostninger

Or. en

Ændringsforslag 449
Jelko Kacin

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2 – litra b a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) for aktioner til støtte for 
grænsekrydsende vejstrækninger, 30 % af 
de støtteberettigede omkostninger

Or. en

Ændringsforslag 450
Philip Bradbourn

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2 – litra c a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) For vejprojekter, der har til formål at 
fjerne flaskehalse på TEN-T, må den 
finansielle støtte ikke overstige 10 % af de 
støtteberettigede omkostninger.

Or. en

Ændringsforslag 451
Bogusław Liberadzki

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2 – litra c a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) med hensyn til tilskud til indkøb af 
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nye lokomotiver i forbindelse med en 
skrotningspræmie for
(i) diesel- eller hybridlokomotiver, hvis 
emissionerne nedbringes betydeligt i 
sammenligning med det skrottede diesel-
eller hybridlokomotiv; finansieringssatsen 
må højst være på 20 % af de 
støtteberettigede omkostninger til det nye 
lokomotiv.
ii) elektriske lokomotiver, hvis 
grænseoverskridende drift forbedres 
betydeligt i sammenligning med det
skrottede lokomotiv; finansieringssatsen 
må højst være på 20 % af de 
støtteberettigede omkostninger til det nye 
lokomotiv.

Or. en

Begrundelse

En skrotningspræmie for lokomotiver (som allerede anvendes inden for bilindustrien i nogle 
EU-27-medlemsstater) gør jernbanetransport mere miljøvenlig og styrker en problemfri trafik 
på tværs af grænserne gennem interoperable lokomotiver.

Ændringsforslag 452
Markus Ferber

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2 – litra c – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) det europæiske jernbanesignalsystem 
(ERTMS): størrelsen af Unionens 
finansielle støtte må ikke overstige 50 % 
af de støtteberettigede omkostninger

udgår

Or. de

Ændringsforslag 453
Silvia-Adriana Ţicău
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Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2 – litra c – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) det europæiske jernbanesignalsystem 
(ERTMS): størrelsen af Unionens 
finansielle støtte må ikke overstige 50 % af 
de støtteberettigede omkostninger

i) det europæiske jernbanesignalsystem 
(ERTMS) og flodinformationstjenester: 
størrelsen af Unionens finansielle støtte må 
ikke overstige 50 % af de støtteberettigede 
omkostninger

Or. ro

Ændringsforslag 454
Sabine Wils

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2 – litra c – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) det europæiske jernbanesignalsystem
(ERTMS): størrelsen af Unionens 
finansielle støtte må ikke overstige 50 % af 
de støtteberettigede omkostninger

i) det europæiske jernbanesignalsystem
(ERTMS), inklusive infrastruktur og 
udstyr indbygget i togene: størrelsen af 
Unionens finansielle støtte må ikke 
overstige 50 % af de støtteberettigede 
omkostninger

Or. en

Begrundelse

Der er behov for en præcisering.

Ændringsforslag 455
Michael Cramer

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2 – litra c – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) det europæiske jernbanesignalsystem
(ERTMS): størrelsen af Unionens 

i) det europæiske jernbanesignalsystem
(ERTMS) og aktioner til at mindske støj 
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finansielle støtte må ikke overstige 50 % af 
de støtteberettigede omkostninger

fra godstransport ved kilden gennem 
efterfølgende tilpasning og modernisering 
af eksisterende rullende materiel:
størrelsen af Unionens finansielle støtte må 
ikke overstige 50 % af de støtteberettigede 
omkostninger

Or. en

Begrundelse

For at sikre befolkningens accept af godstransporten, fremme interoperabiliteten for tog med 
lav støjemission og spare penge ved at undgå mere omkostningskrævende 
støjdæmpningsforanstaltninger på infrastrukturen bør EU indføre incitamenter til 
efterfølgende tilpasning af eksisterende rullende materiel.

Ændringsforslag 456
Oldřich Vlasák

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2 – litra c – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) det europæiske jernbanesignalsystem
(ERTMS): størrelsen af Unionens 
finansielle støtte må ikke overstige 50 % af 
de støtteberettigede omkostninger

i) det europæiske jernbanesignalsystem
(ERTMS) og flodinformationssystemer:
størrelsen af Unionens finansielle støtte må 
ikke overstige 50 % af de støtteberettigede 
omkostninger

Or. en

Ændringsforslag 457
Georgios Koumoutsakos, Ismail Ertug

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2 – litra c – nr. i a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ia) aktioner til fremme af udviklingen af 
motorveje til søs: størrelsen af Unionens 
finansielle støtte må ikke overstige 30 % 
af de støtteberettigede omkostninger
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Or. en

Ændringsforslag 458
Marian-Jean Marinescu

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) trafikstyringssystemer, 
godstransporttjenester, sikrede 
parkeringsfaciliteter i hovednettet samt 
aktioner til støtte for udvikling af 
motorveje til søs: størrelsen af Unionens 
finansielle støtte må ikke overstige 20 % af 
de støtteberettigede omkostninger.

ii) trafikstyringssystemer ud over ERTMS, 
godstransporttjenester, sikrede 
parkeringsfaciliteter i hovednettet samt 
aktioner til støtte for udvikling af 
motorveje til søs: størrelsen af Unionens 
finansielle støtte må ikke overstige 20 % af 
de støtteberettigede omkostninger.

Or. en

Ændringsforslag 459
Michael Cramer

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) trafikstyringssystemer, 
godstransporttjenester, sikrede 
parkeringsfaciliteter i hovednettet samt 
aktioner til støtte for udvikling af 
motorveje til søs: størrelsen af Unionens 
finansielle støtte må ikke overstige 20 % af 
de støtteberettigede omkostninger.

ii) trafikstyringssystemer, 
godstransporttjenester samt aktioner til 
støtte for udvikling af motorveje til søs: 
størrelsen af Unionens finansielle støtte må 
ikke overstige 20 % af de støtteberettigede 
omkostninger.

Or. en

Ændringsforslag 460
Georgios Koumoutsakos, Ismail Ertug

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) trafikstyringssystemer, 
godstransporttjenester, sikrede 
parkeringsfaciliteter i hovednettet samt 
aktioner til støtte for udvikling af 
motorveje til søs: størrelsen af Unionens 
finansielle støtte må ikke overstige 20 % af 
de støtteberettigede omkostninger.

ii) trafikstyringssystemer, 
godstransporttjenester, sikrede 
parkeringsfaciliteter i hovednettet: 
størrelsen af Unionens finansielle støtte må 
ikke overstige 20 % af de støtteberettigede 
omkostninger.

Or. en

Ændringsforslag 461
Christine De Veyrac

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) trafikstyringssystemer, 
godstransporttjenester, sikrede 
parkeringsfaciliteter i hovednettet samt 
aktioner til støtte for udvikling af 
motorveje til søs: størrelsen af Unionens 
finansielle støtte må ikke overstige 20 % af 
de støtteberettigede omkostninger.

ii) vejtrafikstyringssystemer (ITS), 
godstransporttjenester, sikrede 
parkeringsfaciliteter i hovednettet samt 
aktioner til støtte for udvikling af 
motorveje til søs samt iværksættelse af 
SESAR: størrelsen af Unionens finansielle 
støtte må ikke overstige 20 % af de 
støtteberettigede omkostninger.

Or. fr

Begrundelse

Ofte behandles aktørerne ikke ens, når de forsøger at opnå finansiering fra markedet. Det bør 
derfor være muligt at anvende offentlig finansiering til at iværksætte SESAR som helhed, og 
ikke kun systemets landbaserede komponenter.

Ændringsforslag 462
Isabelle Durant

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) trafikstyringssystemer,
godstransporttjenester, sikrede 
parkeringsfaciliteter i hovednettet samt 
aktioner til støtte for udvikling af 
motorveje til søs: størrelsen af Unionens 
finansielle støtte må ikke overstige 20 % af 
de støtteberettigede omkostninger.

ii) trafikstyringssystemer, kombinerede 
transporttjenester, sikrede 
parkeringsfaciliteter i hovednettet samt 
aktioner til støtte for udvikling af 
motorveje til søs: størrelsen af Unionens 
finansielle støtte må ikke overstige 20 % af 
de støtteberettigede omkostninger.

Or. en

Begrundelse

Der bør kun ydes medfinansiering via TEN-T til udvikling af de mest bæredygtige 
transportformer.

Ændringsforslag 463
Antonio Cancian

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) trafikstyringssystemer, 
godstransporttjenester, sikrede 
parkeringsfaciliteter i hovednettet samt 
aktioner til støtte for udvikling af 
motorveje til søs: størrelsen af Unionens 
finansielle støtte må ikke overstige 20 % af 
de støtteberettigede omkostninger.

ii) vejtrafikstyringssystemer (ITS), 
godstransporttjenester og sikrede 
parkeringsfaciliteter i hovednettet:
størrelsen af Unionens finansielle støtte må 
ikke overstige 20 % af de støtteberettigede 
omkostninger.

Or. en

Ændringsforslag 464
Vilja Savisaar-Toomast, Riikka Manner

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) trafikstyringssystemer, 
godstransporttjenester, sikrede 
parkeringsfaciliteter i hovednettet samt 
aktioner til støtte for udvikling af 
motorveje til søs: størrelsen af Unionens 
finansielle støtte må ikke overstige 20 % af 
de støtteberettigede omkostninger.

ii) trafikstyringssystemer, herunder 
implementering af de landbaserede og 
fartøjsbaserede komponenter af RIS, 
VTMIS og SESAR, godstransporttjenester, 
sikrede parkeringsfaciliteter i hovednettet 
samt aktioner til støtte for udvikling af 
motorveje til søs: størrelsen af Unionens 
finansielle støtte må ikke overstige 30 % af 
de støtteberettigede omkostninger.

Or. en

Ændringsforslag 465
Ioannis A. Tsoukalas

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) trafikstyringssystemer, 
godstransporttjenester, sikrede 
parkeringsfaciliteter i hovednettet samt 
aktioner til støtte for udvikling af 
motorveje til søs: størrelsen af Unionens 
finansielle støtte må ikke overstige 20 % af 
de støtteberettigede omkostninger.

ii) trafikstyringssystemer og logistik,
multimodale transportplatforme,
godstransporttjenester, sikrede 
parkeringsfaciliteter i hovednettet samt 
aktioner til støtte for udvikling af 
motorveje til søs: størrelsen af Unionens 
finansielle støtte må ikke overstige 20 % af 
de støtteberettigede omkostninger.

Or. en

Ændringsforslag 466
Antonio Cancian

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2 – litra c – nr. ii a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iia) aktioner til fremme af udviklingen af 
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motorveje til søs: størrelsen af Unionens 
finansielle støtte må ikke overstige 30 % 
af de støtteberettigede omkostninger

Or. en

Ændringsforslag 467
Dominique Riquet, Inés Ayala Sender

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2 – litra c – nr. ii a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iia) aktioner til støtte for nye teknologier 
og innovation vedrørende alle 
transportformer: størrelsen af Unionens 
finansielle støtte må ikke overstige 20 % 
af de støtteberettigede omkostninger

Or. en

Ændringsforslag 468
Antonio Cancian

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2 – litra c – nr. ii b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iib) aktioner til fremme af 
implementeringen af komponenterne i 
SESAR: størrelsen af Unionens 
finansielle støtte må ikke overstige 30 % 
af de støtteberettigede omkostninger.

Or. en

Ændringsforslag 469
Sabine Wils

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) for tilskud til undersøgelser må 
størrelsen af Unionens finansielle støtte 
ikke overstige 50 % af de støtteberettigede 
omkostninger

a) for tilskud til undersøgelser må 
størrelsen af Unionens finansielle støtte 
ikke overstige 50 % af de støtteberettigede 
omkostninger og 30 % af de 
støtteberettigede omkostninger til 
anlægsarbejder

Or. en

Begrundelse

Den samme sondring som inden for transportsektoren bør være gældende.

Ændringsforslag 470
Claude Turmes
for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) for tilskud til undersøgelser må 
størrelsen af Unionens finansielle støtte 
ikke overstige 50 % af de støtteberettigede 
omkostninger

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. en

Ændringsforslag 471
António Fernando Correia de Campos

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) for tilskud til undersøgelser må 
størrelsen af Unionens finansielle støtte 
ikke overstige 50 % af de støtteberettigede 

(Vedrører ikke den danske tekst)
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omkostninger

Or. pt

Ændringsforslag 472
Sabine Wils

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

b) medfinansieringssatser kan forhøjes til 
højst 50 % for aktioner, som på grundlag af 
den dokumentation, der er omhandlet i 
artikel 15, stk. 2, litra a), i forordning (EU) 
nr. XXXX/2012 [retningslinjer for 
energiinfrastruktur], skaber en høj grad af 
forsyningssikkerhed regionalt eller i hele 
Unionen, styrker solidariteten i Unionen, 
støtter bæredygtig udvikling og etablering 
af faciliteter til energiforsyning fra 
vedvarende kilder eller vedrører meget 
innovative løsninger.

Or. en

Begrundelse

Bæredygtig udvikling af energi fra vedvarende kilder skal stilles på lige fod med en høj grad 
af forsyningssikkerhed.

Ændringsforslag 473
Claude Turmes
for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) medfinansieringssatser kan forhøjes til 
højst 80 % for aktioner, som på grundlag 
af den dokumentation, der er omhandlet i 

b) for tilskud til anlægsarbejder må
Unionen kun yde finansiel støtte til 
projekter
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artikel 15, stk. 2, litra a), i forordning 
(EU) nr. XXXX/2012 [retningslinjer for 
energiinfrastruktur], skaber en høj grad 
af forsyningssikkerhed regionalt eller i 
hele Unionen, styrker solidariteten i 
Unionen eller vedrører meget innovative 
løsninger.

- af fælles interesse i de kategorier, der 
fastlægges i punkt 1, litra a) til d), og 
point 2 i Bilag II til forordning (EU) nr.
XXXX/2012 [retningslinjer for 
energiinfrastruktur], i Cypern, Malta og 
de baltiske stater og
- vedrørende energieffektivitet, 
vedvarende energi og intelligente elnet (på 
transmissions- og distributionsniveau)
for hvilke de højeste EU-
medfinansieringssatser kan øges til højst 
80 % af de støtteberettigede udgifter ved 
projektet.

Or. en

Ændringsforslag 474
António Fernando Correia de Campos, Mario Pirillo

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

b) medfinansieringssatser kan forhøjes op
til 70 % for aktioner, som på grundlag af 
den dokumentation, der er omhandlet i 
artikel 15, stk. 2, litra a), i forordning (EU) 
nr. XXXX/2012 [retningslinjer for
transeuropæisk energiinfrastruktur], 
skaber en høj grad af forsyningssikkerhed 
regionalt eller i hele Unionen, bidrager til 
målene om bæredygtig udvikling eller 
vedrører meget innovative løsninger.

Or. pt
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Ændringsforslag 475
Amelia Andersdotter

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 4 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) aktioner inden for bredbåndsnet: 
størrelsen af Unionens finansielle støtte må 
ikke overstige 50 % af de støtteberettigede 
omkostninger

a) aktioner inden for bredbåndsnet: 
størrelsen af Unionens finansielle støtte
skal være forholdsmæssig og rimelig i 
forhold til den eneretsperiode, som den 
private medinvestor får til drift og 
levering af tjenester via nettet; generelt 
bør sideordning og afskaffelse af 
bundtning på abonnentlinjer være 
obligatorisk i alle tilfælde fra tidspunktet 
for færdiggørelsen af nettet, hvor EU's 
økonomiske bistand eller anden offentlig 
finansiering udgør mere end 50 % af de 
støtteberettigede omkostninger ved 
projektet

Or. en

Ændringsforslag 476
Vicky Ford

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Ovennævnte medfinansieringssatser kan 
øges med op til 10 procentpoint for 
aktioner, som har synergivirkninger på 
tværs af sektorer, medvirker til at opfylde 
klimamålene, øger modstandsdygtigheden 
over for klimaændringer, eller nedbringer 
drivhusgasudledninger. Denne stigning bør 
ikke gælde for medfinansieringssatser, der 
er omhandlet i artikel 11.

5. Ovennævnte medfinansieringssatser kan 
øges med op til 10 procentpoint for 
aktioner, som har synergivirkninger på 
tværs af sektorer, medvirker til at opfylde 
klimamålene, øger modstandsdygtigheden 
over for klimaændringer, nedbringer 
drivhusgasudledninger eller 
bredbåndsprojekter i landdistrikter. Denne 
stigning bør ikke gælde for 
medfinansieringssatser, der er omhandlet i 
artikel 11.
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Or. en

Ændringsforslag 477
Nuno Teixeira

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Ovennævnte medfinansieringssatser kan 
øges med op til 10 procentpoint for 
aktioner, som har synergivirkninger på 
tværs af sektorer, medvirker til at opfylde 
klimamålene, øger modstandsdygtigheden 
over for klimaændringer, eller nedbringer 
drivhusgasudledninger. Denne stigning bør 
ikke gælde for medfinansieringssatser, der 
er omhandlet i artikel 11.

5. Ovennævnte medfinansieringssatser kan 
øges med op til 10 procentpoint for 
aktioner, som har synergivirkninger på 
tværs af sektorer, medvirker til at opfylde 
klimamålene, øger modstandsdygtigheden 
over for klimaændringer, eller nedbringer 
drivhusgasudledninger, og i tilfælde af 
investeringer i områder med 
naturbetingede ulemper, navnlig 
regionerne i den yderste periferi, i 
henhold til artikel 349 og 355 i TEUF. 
Denne stigning bør ikke gælde for 
medfinansieringssatser, der er omhandlet i 
artikel 11.

Or. pt

Begrundelse

Når der er udvalgt et projekt af fælles interesse for regionerne i den yderste periferi i medfør 
af de karakteristika, der er fastsat herfor i artikel 355 og 349 i TEUF, skal det nyde godt af 
denne forhøjede sats.

Ændringsforslag 478
Michael Cramer

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Ovennævnte medfinansieringssatser kan 
øges med op til 10 procentpoint for 
aktioner, som har synergivirkninger på 
tværs af sektorer, medvirker til at opfylde

5. Ovennævnte medfinansieringssatser kan 
øges med op til 10 procentpoint for 
aktioner, som har synergivirkninger på 
tværs af sektorer, hvor der kan påvises et 
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klimamålene, øger modstandsdygtigheden 
over for klimaændringer, eller nedbringer 
drivhusgasudledninger. Denne stigning bør 
ikke gælde for medfinansieringssatser, der 
er omhandlet i artikel 11.

målbart bidrag til opfyldelsen af
klimamålene, og som øger 
modstandsdygtigheden over for 
klimaændringer, eller nedbringer 
drivhusgasudledninger sammenlignet med 
1990-niveauet. Kommissionen skal senest 
den 1. august 2013 udvikle en metodologi 
til vurdering af og 
støtteberettigelseskriterier for disse 
forhøjede medfinansieringssatser. Denne 
stigning bør ikke gælde for 
medfinansieringssatser, der er omhandlet i 
artikel 11.

Or. en

Ændringsforslag 479
Ádám Kósa, Erik Bánki

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Ovennævnte medfinansieringssatser kan 
øges med op til 10 procentpoint for 
aktioner, som har synergivirkninger på 
tværs af sektorer, medvirker til at opfylde 
klimamålene, øger modstandsdygtigheden 
over for klimaændringer, eller nedbringer 
drivhusgasudledninger. Denne stigning 
bør ikke gælde for 
medfinansieringssatser, der er omhandlet 
i artikel 11.

5. Ovennævnte medfinansieringssatser kan 
øges med op til 10 procentpoint i forhold 
til procentsatserne i stk. 2-4 for følgende
aktioner:

Or. en

Ændringsforslag 480
Mario Pirillo, António Fernando Correia de Campos

Forslag til forordning
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Artikel 10 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Ovennævnte medfinansieringssatser kan 
øges med op til 10 procentpoint for 
aktioner, som har synergivirkninger på 
tværs af sektorer, medvirker til at opfylde 
klimamålene, øger modstandsdygtigheden 
over for klimaændringer, eller nedbringer 
drivhusgasudledninger. Denne stigning bør 
ikke gælde for medfinansieringssatser, der 
er omhandlet i artikel 11.

5. Ovennævnte medfinansieringssatser kan 
øges med op til 10 procentpoint i forhold 
til percentuali procentsatserne i denne 
artikels stk. 2-4, for hver enkelt af 
følgende aktioner.

a) enhver aktion, som indebærer 
synergivirkninger mellem mindst to af 
CEF-sektorerne (transport, energi og 
telekommunikation). Det finansielle 
støttebeløb fra Unionen tages fra 
bevillingerne til de respektive sektorer, jf. 
artikel 5, stk. 1, fordelt i forhold til hver 
enkelt sektors vægt i aktionen
b) aktioner, der medvirker til at opfylde 
klimamålene, øger modstandsdygtigheden 
over for klimaændringer, eller nedbringer 
drivhusgasudledninger.

Denne stigning bør ikke gælde for 
medfinansieringssatser, der er omhandlet i 
artikel 11.

Or. it

Ændringsforslag 481
António Fernando Correia de Campos

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Kommissionen fremlægger i de årlige 
og flerårlige programmer, der er 
omhandlet i artikel 17 i forordningen, 
forslag til kriterier for tildeling af de i 
denne artikel omhandlede 
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medfinansieringssatser.

Or. pt

Ændringsforslag 482
Ádám Kósa, Erik Bánki

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Alle aktioner, der forbedrer 
tilgængeligheden til 
transportinfrastrukturen for ældre, 
bevægelseshæmmede og handicappede 
passagerer.

Or. en

Ændringsforslag 483
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Størrelsen af den finansielle støtte, der 
tildeles de udvalgte aktioner, vil blive 
fastlagt på grundlag af en cost benefit-
analyse af hvert projekt, de disponible 
budgetmidler og behovet for at give EU-
finansieringen den størst mulige 
løftestangseffekt.

6. Størrelsen af den finansielle støtte, der 
tildeles de udvalgte aktioner, kan blive 
fastlagt på grundlag af en cost benefit-
analyse af hvert projekt, de disponible 
budgetmidler og behovet for at give EU-
finansieringen den størst mulige 
løftestangseffekt.

Or. en

Ændringsforslag 484
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb

Forslag til forordning
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Artikel 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 11 udgår
Specifikke indkaldelser med hensyn til 
midler, som er overført fra 
Samhørighedsfonden på 
transportområdet
1. Hvad angår de 10 000 000 000 EUR, 
der er overført fra Samhørighedsfonden 
[forordning XXX, artikel XX] for at blive 
brugt i de medlemsstater, som er berettiget 
til støtte fra Samhørighedsfonden, 
iværksættes særlige indkaldelser af 
projekter til fuldførelse af hovednettet 
udelukkende i medlemsstater, som er 
berettiget til støtte fra 
Samhørighedsfonden.
2. Denne forordnings gældende regler for 
transportsektoren anvendes på disse 
særlige indkaldelser. Ved gennemførelsen 
af disse indkaldelser gives der størst mulig 
prioritet til projekter, der overholder de 
nationale tildelinger i henhold til 
Samhørighedsfonden.
3. Uanset artikel 10 og med hensyn til de 
10 000 000 000 EUR, der er overført fra 
Samhørighedsfonden [forordning XXX 
artikel XX] for at blive brugt i de 
medlemsstater, som er berettiget til støtte 
fra Samhørighedsfonden, følger de 
maksimale finansieringssatser de satser, 
der gælder for Samhørighedsfonden, jf. 
artikel 22 og artikel 110, stk. 3, i 
forordning (EU) nr. XXX/2012 
[forordning om fælles bestemmelser for 
Den Europæiske Fond for 
Regionaludvikling, Den Europæiske 
Socialfond, Samhørighedsfonden, Den 
Europæiske Landbrugsfond for Udvikling 
af Landdistrikterne og Den Europæiske 
Hav- og Fiskerifond, som er omfattet af 
den fælles strategiske ramme, om 
generelle bestemmelser for Den 
Europæiske Fond for Regionaludvikling, 
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Den Europæiske Socialfond og 
Samhørighedsfonden og om ophævelse af 
forordning (EF) nr. 1083/2006] til 
følgende aktioner:
a) for tilskud til undersøgelser
b) for tilskud til anlægsarbejde:
b i) banetrafik og indlandsskibsfart
b ii) aktioner til støtte for 
grænsekrydsende vejstrækninger
b iii) indlandstransportforbindelser til 
havne og lufthavne, udbygning af 
multimodale platforme og havne
c) for tilskud til trafikstyringssystemer og 
–tjenester:
c i) det europæiske jernbanesignalsystem 
(ERTMS)
c ii) trafikstyringssystemer.

Or. en

Ændringsforslag 485
Michael Cramer

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvad angår de 10 000 000 000 EUR, der 
er overført fra Samhørighedsfonden 
[forordning XXX, artikel XX] for at blive 
brugt i de medlemsstater, som er berettiget 
til støtte fra Samhørighedsfonden, 
iværksættes særlige indkaldelser af 
projekter til fuldførelse af hovednettet 
udelukkende i medlemsstater, som er 
berettiget til støtte fra 
Samhørighedsfonden.

1. Hvad angår de [10 000 000 000 EUR], 
der er overført fra Samhørighedsfonden 
[forordning XXX, artikel XX] for at blive 
brugt udelukkende i de medlemsstater, 
som er berettiget til støtte fra 
Samhørighedsfonden, iværksættes særlige 
indkaldelser af projekter til fuldførelse af 
hovednettet udelukkende i medlemsstater, 
som er berettiget til støtte fra 
Samhørighedsfonden.

Or. en
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Ændringsforslag 486
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvad angår de 10 000 000 000 EUR, der 
er overført fra Samhørighedsfonden 
[forordning XXX, artikel XX] for at blive 
brugt i de medlemsstater, som er berettiget 
til støtte fra Samhørighedsfonden,
iværksættes særlige indkaldelser af 
projekter til fuldførelse af hovednettet 
udelukkende i medlemsstater, som er 
berettiget til støtte fra 
Samhørighedsfonden.

1. Hvad angår de [10 000 000 000 EUR], 
der er overført fra Samhørighedsfonden 
[forordning XXX, artikel XX] for at blive 
brugt i de medlemsstater, som er berettiget 
til støtte fra Samhørighedsfonden, skal 
Kommissionen foreslå 
finansieringsrammer for medlemsstater, 
som er berettiget til støtte fra 
Samhørighedsfonden.

Or. en

Ændringsforslag 487
Roberts Zīle

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvad angår de 10 000 000 000 EUR, der 
er overført fra Samhørighedsfonden 
[forordning XXX, artikel XX] for at blive 
brugt i de medlemsstater, som er berettiget 
til støtte fra Samhørighedsfonden, 
iværksættes særlige indkaldelser af 
projekter til fuldførelse af hovednettet 
udelukkende i medlemsstater, som er 
berettiget til støtte fra 
Samhørighedsfonden.

1. Hvad angår de [10 000 000 000 EUR], 
der er overført fra Samhørighedsfonden 
[forordning XXX, artikel XX] for at blive 
brugt i de medlemsstater, som er berettiget 
til støtte fra Samhørighedsfonden, 
iværksættes særlige indkaldelser af 
projekter til fuldførelse af hovednettet (og 
navnlig korridorer i hovednettet)
udelukkende i medlemsstater, som er 
berettiget til støtte fra 
Samhørighedsfonden.

Or. en

Begrundelse

I lyset af de begrænsede finansieringsressourcer, der er til rådighed for hele hovednettet, og 
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fristen for etablering af et hovednet i 2030 skal de støtteberettigede medlemsstater bruge 
finansieringen på 10 mia. EUR, der overføres fra Samhørighedsfonden, til projekter i
hovedkorridoren, eftersom disse korridorer prioriteres højest.

Ændringsforslag 488
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvad angår de 10 000 000 000 EUR, der 
er overført fra Samhørighedsfonden 
[forordning XXX, artikel XX] for at blive 
brugt i de medlemsstater, som er berettiget 
til støtte fra Samhørighedsfonden, 
iværksættes særlige indkaldelser af 
projekter til fuldførelse af hovednettet
udelukkende i medlemsstater, som er 
berettiget til støtte fra 
Samhørighedsfonden.

1. Hvad angår de 10 000 000 000 EUR, der 
er overført fra Samhørighedsfonden 
[forordning XXX, artikel XX] for på basis 
af nationale tildelinger at blive brugt i de 
medlemsstater, som er berettiget til støtte 
fra Samhørighedsfonden, iværksættes 
særlige indkaldelser af projekter til 
fuldførelse af det globale hovednet
udelukkende i medlemsstater, som er 
berettiget til støtte fra 
Samhørighedsfonden.

Or. ro

Ændringsforslag 489
Krišjānis Kariņš

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Denne forordnings gældende regler for 
transportsektoren anvendes på disse 
særlige indkaldelser.

Or. lv
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Ændringsforslag 490
Zigmantas Balčytis

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Denne forordnings gældende regler for 
transportsektoren anvendes på disse 
særlige indkaldelser. Ved gennemførelsen 
af disse indkaldelser udvælges projekterne 
ud fra de nationale tildelinger i henhold til 
Samhørighedsfonden.

Or. en

Ændringsforslag 491
Marian-Jean Marinescu

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Denne forordnings gældende regler for 
transportsektoren anvendes på disse 
særlige indkaldelser. Ved gennemførelsen 
af disse indkaldelser gives der prioritet til 
projekter, der overholder overførslerne til
de enkelte medlemsstater fra
Samhørighedsfonden;

Or. en

Ændringsforslag 492
Dominique Riquet, Inés Ayala Sender

Forslag til forordning
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Artikel 11 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Denne forordnings gældende regler for 
transportsektoren anvendes på disse 
særlige indkaldelser. Indtil den 31. 
december 2016 skal udvælgelsen af 
støtteberettigede projekter overholde de 
nationale tildelinger i henhold til 
Samhørighedsfonden. Fra den 1. januar 
2017 skal midler, som overføres til 
Connecting Europe-faciliteten, og som 
ikke er allokeret til et 
transportinfrastrukturprojekt, stilles til 
rådighed for alle medlemsstater, der er 
støtteberettigede i henhold til 
Samhørighedsfonden, med henblik på 
finansiering af 
transportinfrastrukturprojekter i 
overensstemmelse med forordningen om 
oprettelse af Connecting Europe-
faciliteten.

Or. en

Ændringsforslag 493
Andrzej Grzyb

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Ved gennemførelsen af disse
finansieringsrammer gives der størst 
mulig prioritet til projekter, der overholder 
de nationale tildelinger i henhold til 
Samhørighedsfonden. Man bør være 
særligt opmærksom på de vanskeligheder, 
som visse medlemsstater kan have med 
projektstyring, og på en afbalanceret 
geografisk fordeling af projekterne.

Or. en



AM\912706DA.doc 83/129 PE496.338v01-00

DA

Ændringsforslag 494
Roberts Zīle

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Denne forordnings gældende regler for 
transportsektoren anvendes på disse 
særlige indkaldelser.

Ved gennemførelsen af disse indkaldelser 
frem til den 31. december 2017 skal 
udvælgelsen af støtteberettigede projekter 
udtrykkeligt overholde de nationale 
tildelinger i henhold til 
Samhørighedsfonden.
Fra den 1. januar 2018 skal midler, som 
overføres til Connecting Europe-
faciliteten, og som medlemsstaterne ikke 
har allokeret til et 
transportinfrastrukturprojekt i henhold til 
deres finansieringsramme, stilles til 
rådighed for alle medlemsstater, der er 
støtteberettigede i henhold til 
Samhørighedsfonden, med henblik på 
finansiering af 
transportinfrastrukturprojekter; disse 
kontingenter udvælges efter "først til 
mølle"-princippet.

Or. en

Begrundelse

For at sikre reelle fremskridt i udviklingen af hovednettet, navnlig hovednettets korridorer, 
skal der opretholdes et vist mål af konkurrence mellem medlemsstaterne, også hvad angår de 
10 mia. EUR, der tildeles fra Samhørighedsfonden. Til at starte med skal tildelingerne 
eksplicit svare til de nationale tildelinger fra Samhørighedsfonden. Men efter 
midtvejsevalueringen skal ikkeafsatte midler gøres tilgængelige for alle medlemsstater, der 
modtager støtte fra Samhørighedsfonden.
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Ændringsforslag 495
Michael Cramer

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Uanset artikel 10 og med hensyn til de
10 000 000 000 EUR, der er overført fra 
Samhørighedsfonden [forordning XXX 
artikel XX] for at blive brugt i de 
medlemsstater, som er berettiget til støtte 
fra Samhørighedsfonden, følger de 
maksimale finansieringssatser de satser, 
der gælder for Samhørighedsfonden, jf. 
artikel 22 og artikel 110, stk. 3, i 
forordning (EU) nr. XXX/2012 [forordning 
om fælles bestemmelser for Den 
Europæiske Fond for Regionaludvikling, 
Den Europæiske Socialfond, 
Samhørighedsfonden, Den Europæiske 
Landbrugsfond for Udvikling af 
Landdistrikterne og Den Europæiske Hav-
og Fiskerifond, som er omfattet af den 
fælles strategiske ramme, om generelle 
bestemmelser for Den Europæiske Fond 
for Regionaludvikling, Den Europæiske 
Socialfond og Samhørighedsfonden og om 
ophævelse af forordning (EF) nr. 
1083/2006] til følgende aktioner:

3. Uanset artikel 10 og med hensyn til de
[10 000 000 000 EUR], der er overført fra 
Samhørighedsfonden [forordning XXX 
artikel XX] for at blive brugt udelukkende
i de medlemsstater, som er berettiget til 
støtte fra Samhørighedsfonden, følger de 
maksimale finansieringssatser de satser, 
der gælder for Samhørighedsfonden, jf. 
artikel 22 og artikel 110, stk. 3, i 
forordning (EU) nr. XXX/2012 [forordning 
om fælles bestemmelser for Den 
Europæiske Fond for Regionaludvikling, 
Den Europæiske Socialfond, 
Samhørighedsfonden, Den Europæiske 
Landbrugsfond for Udvikling af 
Landdistrikterne og Den Europæiske Hav-
og Fiskerifond, som er omfattet af den 
fælles strategiske ramme, om generelle 
bestemmelser for Den Europæiske Fond 
for Regionaludvikling, Den Europæiske 
Socialfond og Samhørighedsfonden og om 
ophævelse af forordning (EF) nr. 
1083/2006] til følgende aktioner:

Or. en

Ændringsforslag 496
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Uanset artikel 10 og med hensyn til de 
10 000 000 000 EUR, der er overført fra 

3. Uanset artikel 10 og med hensyn til de 
10 000 000 000 EUR, der er overført fra 
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Samhørighedsfonden [forordning XXX 
artikel XX] for at blive brugt i de 
medlemsstater, som er berettiget til støtte 
fra Samhørighedsfonden, følger de 
maksimale finansieringssatser de satser, 
der gælder for Samhørighedsfonden, jf. 
artikel 22 og artikel 110, stk. 3, i 
forordning (EU) nr. XXX/2012 [forordning 
om fælles bestemmelser for Den 
Europæiske Fond for Regionaludvikling, 
Den Europæiske Socialfond, 
Samhørighedsfonden, Den Europæiske 
Landbrugsfond for Udvikling af 
Landdistrikterne og Den Europæiske Hav-
og Fiskerifond, som er omfattet af den 
fælles strategiske ramme, om generelle 
bestemmelser for Den Europæiske Fond 
for Regionaludvikling, Den Europæiske 
Socialfond og Samhørighedsfonden og om 
ophævelse af forordning (EF) nr. 
1083/2006] til følgende aktioner:

Samhørighedsfonden [forordning XXX 
artikel XX] for på basis af nationale 
tildelinger at blive brugt i de 
medlemsstater, som er berettiget til støtte 
fra Samhørighedsfonden, følger de 
maksimale finansieringssatser de satser, 
der gælder for Samhørighedsfonden, jf. 
artikel 22 og artikel 110, stk. 3, i 
forordning (EU) nr. XXX/2012 [forordning 
om fælles bestemmelser for Den 
Europæiske Fond for Regionaludvikling, 
Den Europæiske Socialfond, 
Samhørighedsfonden, Den Europæiske 
Landbrugsfond for Udvikling af 
Landdistrikterne og Den Europæiske Hav-
og Fiskerifond, som er omfattet af den 
fælles strategiske ramme, om generelle 
bestemmelser for Den Europæiske Fond 
for Regionaludvikling, Den Europæiske 
Socialfond og Samhørighedsfonden og om 
ophævelse af forordning (EF) nr. 
1083/2006] til følgende aktioner:

Or. ro

Ændringsforslag 497
Dominique Riquet, Inés Ayala Sender

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. For at støtte de medlemsstater, der er 
berettiget til støtte fra 
Samhørighedsfonden, men som kan få 
svært ved at udforme projekter, som har 
nået en tilstrækkelig modenhedsgrad og 
har en tilstrækkelig kvalitet og EU-
merværdi, fokuseres der navnlig på 
programstøtteaktioner i henhold til 
Connecting Europe-faciliteten med 
henblik på at styrke den institutionelle 
kapacitet og effektiviteten i den offentlige 
administration og de offentlige tjenester i 
forbindelse med udvikling og 
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gennemførelse af projekter angivet i bilag 
1 til denne forordning. For at sikre den 
størst mulige udnyttelse af de overførte 
midler i alle medlemsstater, der er 
berettiget til støtte fra 
Samhørighedsfonden, kan Kommissionen 
indkalde supplerende forslag.

Or. en

Ændringsforslag 498
Roberts Zīle, Konrad Szymański

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. De [10 000 000 000 EUR], som er 
overført fra Samhørighedsfonden, skal 
ikke medregnes i de [ ...]¹ % af BNP, som 
er maksimum for de medlemsstater, der er 
berettiget til støtte fra 
Samhørighedsfonden.
_____________________
¹Med forbehold for indgåelsen af en aftale 
om den flerårige finansielle ramme 2014-
2020.

Or. en

Begrundelse

Midler fra Samhørighedsfonden under Connecting Europe-faciliteten bør ikke være 
begrænset til et maksimum på 2,5 % af BNP (eller noget andet loft, som fastsættes i løbet af 
den generelle aftale om MFF). Dette er vigtigt for at undgå situationer, hvor et helt projekt 
lammes og fryses, fordi en af de deltagende medlemsstater har nået grænsen for tildelinger af 
samhørighedsmidler.

Ændringsforslag 499
Michael Cramer, Karim Zéribi

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Støtte fra Samhørighedsfonden til 
projekter for bæredygtig 
transportinfrastruktur med europæisk 
merværdi som anført i bilag til forordning
...../2013/EF om oprettelse af Connecting 
Europe-faciliteten (CEF) gennemføres i 
overensstemmelse med forordningen om 
Samhørighedsfonden samt forordning 
...../2013/EF om Unionens retningslinjer 
for udvikling af det transeuropæiske 
transportnet (TEN-T). 

Or. en

Ændringsforslag 500
Michael Cramer, Karim Zéribi

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3b. Beslutningen om udvælgelsen af, 
hvilke projekter der samfinansieres af 
Samhørighedsfonden og defineres i 
henhold til CEF- og TEN-T-
forordningerne, fremlægges for hvert år 
af Kommissionen og vedtages af 
Parlamentet og Rådet. Kommissionen er 
ansvarlig for administrationen og 
gennemførelsen af disse vedtagne 
projekter i henhold til CEF- og TEN-T-
forordningerne. 

Or. en

Ændringsforslag 501
Nuno Teixeira

Forslag til forordning
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Artikel 11 – stk. 3 – litra b – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) banetrafik og indlandsskibsfart i) banetrafik, indlandsskibsfart og
motorveje til søs

Or. pt

Ændringsforslag 502
Marian-Jean Marinescu

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 3 – litra b – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) banetrafik og indlandsskibsfart i) vejtrafik, banetrafik og indlandsskibsfart

Or. en

Ændringsforslag 503
Michael Cramer

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 3 – litra b – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) banetrafik og indlandsskibsfart i) banetrafik og bæredygtig
indlandsskibsfart

Or. en

Ændringsforslag 504
Zigmantas Balčytis

Forslag til forordning
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Artikel 11 – stk. 3 – litra b – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) aktioner til støtte for grænsekrydsende 
vejstrækninger

ii) aktioner til støtte for grænsekrydsende 
vejstrækninger, for TEN-T-hovednettet og 
for så vidt angår medlemsstater, der ikke 
har jernbaner, for TEN-T-vejnettet

Or. en

Ændringsforslag 505
Michael Cramer, Karim Zéribi

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 3 – litra b – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) aktioner til støtte for grænsekrydsende
vejstrækninger

ii) aktioner til støtte for grænsekrydsende
jernbanestrækninger med fokus på 
grænsekrydsende strækninger, som har 
været ude af brug eller afskåret siden 
Anden Verdenskrig

Or. en

Ændringsforslag 506
Nuno Teixeira

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 3 – litra b – nr. ii a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iia) aktioner til støtte af udviklingen af 
motorveje til søs

Or. pt

Ændringsforslag 507
Zigmantas Balčytis
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Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 3 – litra b – nr. iii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) indlandstransportforbindelser til havne 
og lufthavne, udbygning af multimodale 
platforme og havne

iii) indlandstransportforbindelser til havne 
og lufthavne, udbygning af multimodale 
platforme, herunder faciliteter til 
automatisk ændring af sporvidde, samt
havne

Or. en

Ændringsforslag 508
Michael Cramer, Karim Zéribi

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 3 – litra b – nr. iii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) indlandstransportforbindelser til havne
og lufthavne, udbygning af multimodale 
platforme og havne

iii) indlandstransportforbindelser til havne, 
udbygning af multimodale platforme, af 
sidespor til industrifaciliteter og af havne
samt af forbindelsespunkter med 
hovedvægten på jernbaneforbindelser

Or. en

Ændringsforslag 509
Zigmantas Balčytis

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 3 – litra b – nr. iii a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iiia) foranstaltninger til afhjælpning af de 
negative indvirkninger på byområder af 
gennemgående jernbane- og vejtransport

Or. en
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Ændringsforslag 510
Konrad Szymański, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 3 – litra b – nr. iii a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iiia) aktioner, der tager sigte på at 
mindske jernbanetrafikstøj ved 
efterfølgende tilpasning af eksisterende 
rullende materiel med henblik på at sikre 
en bæredygtig anvendelse af TEN-T-
nettet under overholdelse af reglerne for 
støjniveau

Or. en

Ændringsforslag 511
Artur Zasada

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 3 – litra c a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) aktioner, der tager sigte på at mindske 
jernbanetrafikstøj ved efterfølgende 
tilpasning af eksisterende rullende 
materiel med henblik på at sikre en 
bæredygtig anvendelse af TEN-T-nettet 
under overholdelse af reglerne for 
støjniveau

Or. en

Ændringsforslag 512
Konrad Szymański, Oldřich Vlasák, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Forslag til forordning
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Artikel 11 – stk. 3 – litra c – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) det europæiske jernbanesignalsystem
(ERTMS)

i) det europæiske jernbanesignalsystem
(ERTMS), flodinformationstjenesterne og 
trafikovervågnings- og 
trafikinformationssystemerne for 
skibsfarten (VTMIS)

Or. en

Ændringsforslag 513
Marian-Jean Marinescu

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 3 – litra c – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) trafikstyringssystemer. ii) andre trafikstyringssystemer end 
ERTMS.

Or. en

Ændringsforslag 514
Michael Cramer

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 3 – litra c – nr. ii a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iia) reduktion af støj fra 
jernbanegodstrafik ved kilden

Or. en

Ændringsforslag 515
Artur Zasada

Forslag til forordning



AM\912706DA.doc 93/129 PE496.338v01-00

DA

Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Undtagen i behørigt begrundede tilfælde 
annullerer Kommissionen finansiel støtte 
til aktioner, der ikke er påbegyndt inden et
år efter den startdato for foranstaltningen, 
der er fastsat i betingelserne for 
støttetildelingen.

1. Undtagen i behørigt begrundede tilfælde 
annullerer Kommissionen finansiel støtte 
til aktioner, der ikke er påbegyndt inden to
år efter den startdato for foranstaltningen, 
der er fastsat i betingelserne for 
støttetildelingen.

Or. en

Ændringsforslag 516
Franck Proust

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) hvis der foreligger uregelmæssigheder i 
forbindelse med gennemførelsen af 
aktionen, for så vidt angår Unionens 
bestemmelser

a) hvis der fra støttemodtagernes og 
projektudførernes side foreligger 
uregelmæssigheder i forbindelse med 
gennemførelsen af aktionen, for så vidt 
angår Unionens bestemmelser, navnlig 
arbejdsmarkeds-, social- og 
miljølovgivningen

Or. fr

Ændringsforslag 517
Jean-Jacob Bicep

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) efter en evaluering af fremskridt i 
henseende til projektet, navnlig i tilfælde af 
alvorlige forsinkelser af aktionens 
gennemførelse.

c) efter en evaluering af fremskridt i 
henseende til projektet, navnlig i tilfælde af 
alvorlige og uretmæssige forsinkelser af 
aktionens gennemførelse.
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Or. fr

Ændringsforslag 518
Laurence J.A.J. Stassen

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen kan forlange den tildelte 
finansielle støtte tilbagebetalt, hvis 
aktionen, som støtten var tiltænkt, ikke er 
gennemført inden to år fra den slutdato, 
der er fastsat i betingelserne for 
støttetildelingen.

udgår

Or. nl

Ændringsforslag 519
Mara Bizzotto

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen kan forlange den tildelte 
finansielle støtte tilbagebetalt, hvis 
aktionen, som støtten var tiltænkt, ikke er 
gennemført inden to år fra den slutdato, der 
er fastsat i betingelserne for 
støttetildelingen.

3. Kommissionen kan forlange den tildelte 
finansielle støtte tilbagebetalt, hvis 
aktionen, som støtten var tiltænkt, ikke er 
gennemført inden fire år fra den slutdato, 
der er fastsat i betingelserne for 
støttetildelingen.

Or. it

Begrundelse

Det er hensigtsmæssigt at genindføre fristen i gældende TEN-finansforordning nr. 680/2007, 
hvor der fastsættes en frist på fire år.

Ændringsforslag 520
Michael Cramer
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Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Kommissionen kan forlange den 
tildelte finansielle støtte tilbagebetalt, hvis 
den EU-medfinansierede infrastruktur 
ikke bliver brugt, bliver indstillet eller 
afviklet.

Or. en

Ændringsforslag 521
Michael Cramer, Eva Lichtenberger

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 3 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3b. Hvis en aktion bliver forsinket mere 
end et år i forhold til den lagte tidsplan,
nemlig i tilfælde, hvor medlemsstater ikke 
kan garantere tilstrækkelig finansiering 
på grund af virkningerne fra 
finanskrisen, kan Kommissionen indføre 
et moratorium og vurdere muligheden for 
at opgradere eksisterende infrastruktur 
som en hurtigere alternativ mulighed.

Or. en

Ændringsforslag 522
Philip Bradbourn

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Inden Kommissionen træffer nogen af de 
i stk. 1, 2 og 3 nævnte afgørelser, 

4. Inden Kommissionen træffer nogen af de 
i stk. 1, 2 og 3 nævnte afgørelser, 
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undersøger den den konkrete sag og 
underretter de berørte støttemodtagere 
herom, således at de får mulighed for at 
fremsætte deres bemærkninger inden for en 
given frist.

undersøger den den konkrete sag og 
underretter de berørte støttemodtagere 
herom, således at de får mulighed for at 
fremsætte deres bemærkninger inden for en 
given frist. Kommissionen informerer 
Europa-Parlamentet og Rådet om alle de 
afgørelser, den træffer i forbindelse med 
vedtagelsen af de årlige programmer, der 
er omhandlet i artikel 17.

Or. en

Ændringsforslag 523
Joachim Zeller, Dieter-Lebrecht Koch, Constanze Angela Krehl, Hubert Pirker, Paul 
Rübig

Forslag til forordning
Artikel 13 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 13a
For at sikre en bred og loyal konkurrence 
for projekter, der finansieres med støtte 
fra CEF, skal kontraktformen være i 
overensstemmelse med projektets 
målsætninger og øvrige omstændigheder. 
Kontraktvilkårene skal affattes sådan, at 
de risici, der er forbundet med kontrakten, 
opdeles på en retfærdig måde for at opnå 
den mest fordelagtige pris og mest 
effektive udførelse af kontrakten. Dette 
princip finder anvendelse, uanset om der 
anvendes en national eller international 
kontraktmodel.

Or. de

Begrundelse

I nogle EU-medlemsstater er der blandt ordregivende myndigheder en stigende tendens til i 
forbindelse med offentlige projekter at ændre de almindelige kontraktvilkår med særlige 
kontraktvilkår og dermed ændre risikofordelingen. Sådanne ændringer af risikofordelingen 
har ikke kun negative følger for den pågældende entreprenørs kontraktsituation, men også for 
de generelle konkurrencemæssige forhold i de pågældende lande og for projektet selv.
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Ændringsforslag 524
Werner Langen

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Kontraktformerne skal være i 
overensstemmelse med projektets 
grundlag og øvrige omstændigheder og 
sikre en loyal og bred konkurrence i 
forbindelse med projektudbud, der 
medfinansieres af CEF-midler.
For at opnå den mest fordelagtige pris og 
den mest effektive udførelse skal 
aftalegrundlaget fastlægges retfærdigt og 
i overensstemmelse med risiciene, og dette 
princip skal anvendes uanset nationale 
standarder.

Or. de

Ændringsforslag 525
Sabine Wils

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Følgende finansielle instrumenter må 
benyttes:

3. Følgende finansielle instrumenter må 
benyttes, hvis det udtrykkeligt ønskes af 
medlemsstaten eller den i artikel 9 
omhandlede enhed ved indleveringen af 
udkastet til projektet:

Or. en

Begrundelse

De nævnte finansielle instrumenter skal være udtrykkeligt angivet og indeholdt i udkastet til 
finansiel ramme for det projekt, medlemsstaten eller den berettigede juridiske enhed foreslår.
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Ændringsforslag 526
Ivo Belet

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. c) finansielle instrumenter, som sigter 
mod at fremme private investeringer for at 
indføre innovativ teknologi med højere 
investeringsrisici

Or. en

Ændringsforslag 527
Antonio Cancian

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Formålet er at præcisere udtrykkeligt, at kreditforbedringen for projektobligationer er et 
blandt flere mulige instrumenter.

Ændringsforslag 528
Dieter-Lebrecht Koch
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Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 3 – litra b a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) (ny) specifikke finansielle 
instrumenter, der fremmer private 
investeringer i forbindelse med indførelse 
af nye innovative teknologier, som har 
højere investeringsrisiko

Or. de

Ændringsforslag 529
Jim Higgins

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 3 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) alle andre finansielle instrumenter. c) dedikerede finansielle instrumenter, der 
tager sigte på at fremme private 
investeringer i infrastrukturprojekter, der 
bruger ny teknologi, og innovation, som 
forbedrer den miljømæssige 
bæredygtighed for en transportform og 
har højere investeringsrisici.

Or. en

Begrundelse

Der er fremkommet forslag om nye finansielle instrumenter, som skal fremme 
infrastrukturinvesteringer. Det er især innovative og nye teknologier, der kommer ud for 
finansieringsproblemer, før de bliver til main stream. Formålsbestemte instrumenter vil 
derfor være en nøgle til at hjælpe nye teknologier med at sikre tilstrækkelig finansiering til 
opskaleringen og opbygningen af en resultattavle for at få adgang til kapital via 
konventionelle finansieringsmekanismer.

Ændringsforslag 530
Lambert van Nistelrooij

Forslag til forordning
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Artikel 14 – stk. 3 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) alle andre finansielle instrumenter. c) dedikerede finansielle instrumenter, der 
tager sigte på at fremme private 
investeringer i infrastrukturprojekter, der 
bruger ny teknologi, og innovation, som 
forbedrer den miljømæssige 
bæredygtighed for en transportform og 
har højere investeringsrisici.

Or. en

Ændringsforslag 531
Britta Thomsen

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 3 – litra c a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) dedikerede finansielle instrumenter,
der tager sigte på at fremme private 
investeringer i infrastrukturprojekter, der 
bruger ny teknologi, og innovation, som 
forbedrer den miljømæssige 
bæredygtighed for en transportform og 
har højere investeringsrisici.

Or. en

Begrundelse

Der er fremkommet forslag om nye finansielle instrumenter, som skal fremme 
infrastrukturinvesteringer. Det er især innovative og nye teknologier, der kommer ud for 
finansieringsproblemer, før de bliver til main stream. De eksisterende værktøjer (såsom 
LGTT) er ikke i stand til at understøtte innovative projekter på grund af den højere 
risikoprofil og de udfordringer, der ligger i at forudsige modtagelsen på markedet i forhold til 
brugerbetalingen.

Ændringsforslag 532
Marian-Jean Marinescu



AM\912706DA.doc 101/129 PE496.338v01-00

DA

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 533
Nuno Teixeira

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. pt

Begrundelse

Den sektorielle og geografiske diversifikation bør ikke kun tage hensyn til medlemsstaterne, 
men også til Unionens regioner.

Ændringsforslag 534
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
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Artikel 15 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Aktioner, der støttes gennem finansielle 
instrumenter, udvælges ud fra en sektoriel 
og territorial diversificering i 
overensstemmelse med artikel 3 og 4 tillige 
med en gradvis geografisk diversifikation 
blandt medlemsstaterne.

Or. ro

Ændringsforslag 535
Philip Bradbourn

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Aktioner, der støttes gennem finansielle 
instrumenter, udvælges således, at det 
tilstræbes at opnå en diversificering på 
sektorer i overensstemmelse med artikel 3 
og 4 tillige med en gradvis geografisk 
diversifikation blandt medlemsstaterne.

Or. en

Begrundelse

Der er behov for et bedre kriterium for udvælgelsen af projekterne.

Ændringsforslag 536
András Gyürk

Forslag til forordning
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Artikel 15 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 537
Konrad Szymański

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Aktioner, der støttes gennem finansielle 
instrumenter, udvælges således, at det 
tilstræbes at opnå en diversificering på 
sektorer i overensstemmelse med artikel 3 
og 4 tillige med en gradvis geografisk 
diversifikation blandt medlemsstaterne.

Or. en

Ændringsforslag 538
António Fernando Correia de Campos

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Aktioner, der støttes gennem finansielle 
instrumenter, udvælges efter først-til-
mølle-princippet, idet det tilstræbes at 
opnå en diversificering på sektorer i 

1. Aktioner, der kan støttes gennem 
finansielle instrumenter, skal i henhold til 
forordningens artikel 17 tilstræbe at opnå 
en sektoriel og geografisk diversificering 
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overensstemmelse med artikel 3 og 4 
tillige med en gradvis geografisk 
diversifikation blandt medlemsstaterne.

blandt medlemsstaterne og opfylde 
følgende kriterier:
(a) de skal opfylde Europa 2020-
strategiens mål
(b) de skal give europæisk merværdi
(c) de må ikke indebære 
konkurrenceforvridning på det indre 
marked
(d) de skal have en snebolds- eller 
multiplikatoreffekt med hensyn til EU-
støtten.

Or. pt

Ændringsforslag 539
Philip Bradbourn

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. De finansielle instrumenter skal søge at 
bevare værdien af aktiver, som Unionens 
budget tilvejebringer. De må skabe et 
afkast, når blot dette ikke på nogen måde 
er til skade for gennemførelsen af de 
aktioner, som støttes gennem denne 
forordning, eller skaber gæld på EU's 
budget.

Or. en

Ændringsforslag 540
Sabine Wils

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

bevare værdien af aktiver, som Unionens 
budget tilvejebringer.

Or. en

Ændringsforslag 541
Marian-Jean Marinescu

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

4. Finansielle instrumenter kan kombineres 
med tilskud, der finansieres over EU's
budget, herunder denne forordning samt i 
overensstemmelse med kapitel III.
Støttebeløb i henhold til denne artikel må 
ikke overskride 15 % af tildelingerne til 
hver enkelt sektor, jf. artikel 5.1.

Or. en

Ændringsforslag 542
António Fernando Correia de Campos

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

4. Finansielle instrumenter kan kombineres 
med tilskud, der finansieres over Unionens 
budget og herunder denne forordning, 
forudsat at de er nødvendige for projektets 
gennemførlighed.

Or. pt
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Ændringsforslag 543
Marian-Jean Marinescu

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. I arbejdsprogrammerne kan der 
fastsættes supplerende betingelser alt efter 
sektorernes særlige behov.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 544
Marian-Jean Marinescu

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen skal vedtage flerårige og 
årlige arbejdsprogrammer for hver sektor. 
Kommissionen kan også vedtage flerårige 
og årlige arbejdsprogrammer, som dækker 
mere end en sektor. Sådanne 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren omhandlet i 
artikel 24, stk. 2.

1. Efter afslutningen af 
forslagsindkaldelserne, jf. artikel 10 og 
11, skal Kommissionen vedtage flerårige 
og årlige arbejdsprogrammer for hver 
sektor. Kommissionen kan også vedtage 
flerårige og årlige arbejdsprogrammer, som 
dækker mere end en sektor. Sådanne 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren omhandlet i 
artikel 24, stk. 2.

Or. en

Ændringsforslag 545
Sabine Wils

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen skal vedtage flerårige og 1. Kommissionen skal vedtage flerårige og 
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årlige arbejdsprogrammer for hver sektor. 
Kommissionen kan også vedtage flerårige 
og årlige arbejdsprogrammer, som dækker 
mere end en sektor. Sådanne
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren omhandlet i 
artikel 24, stk. 2.

årlige arbejdsprogrammer for hver sektor. 
Kommissionen kan også vedtage flerårige 
og årlige arbejdsprogrammer, som dækker 
mere end en sektor. Sådanne delegerede 
retsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren omhandlet i 
artikel 5 i denne forordning.

Or. en

Begrundelse

Af hensyn til beskyttelsen af Parlamentets ret til indsigt bør flerårige og årlige 
arbejdsprogrammer vedtages i form af delegerede retsakter.

Ændringsforslag 546
Sabine Wils

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Det flerårige arbejdsprogram tages op til 
fornyet overvejelse som minimum 
midtvejs. Ved behov skal Kommissionen 
revidere det flerårige arbejdsprogram med 
en gennemførelsesretsakt. Sådanne
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren omhandlet i 
artikel 24, stk. 2.

2. Det flerårige arbejdsprogram tages op til 
fornyet overvejelse som minimum 
midtvejs. Ved behov skal Kommissionen 
revidere det flerårige arbejdsprogram med 
en gennemførelsesretsakt. Sådanne
delegerede retsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren omhandlet i 
artikel 5 i denne forordning.

Or. en

Begrundelse

Af hensyn til beskyttelsen af Parlamentets ret til indsigt bør man anvende proceduren for 
delegerede retsakter.

Ændringsforslag 547
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Forslag til forordning



PE496.338v01-00 108/129 AM\912706DA.doc

DA

Artikel 17 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Et flerårigt arbejdsprogram på 
transportområdet skal vedtages for 
projekter af fælles interesse som anført i 
del I i bilaget til denne forordning.

(Vedrører ikke den danske tekst) 

Or. en

Ændringsforslag 548
Sabine Wils

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Et flerårigt arbejdsprogram på 
transportområdet skal vedtages for 
projekter af fælles interesse som anført i 
del I i bilaget til denne forordning.

Et flerårigt arbejdsprogram på 
transportområdet skal vedtages for 
projekter af fælles interesse som anført i 
del I i bilaget til denne forordning, hvor 
andelen af midler, der tildeles til mindre 
forurenende transportformer, skal være 
på mindst 85 % af det samlede 
transportbudget.

Or. en

Begrundelse

Præciseringen er nødvendig for at sikre overensstemmelse med EU's forpligtelse til at 
reducere drivhusgasemissionerne med 60 % under 1990-niveauet ved år 2020, jf. 
transporthvidbogen.

Ændringsforslag 549
Bogusław Liberadzki

Forslag til forordning
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Artikel 17 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Et flerårigt arbejdsprogram på 
transportområdet skal vedtages for 
projekter af fælles interesse som anført i 
del I i bilaget til denne forordning.

Et flerårigt arbejdsprogram på 
transportområdet skal vedtages for 
projekter af fælles interesse som anført i 
del I i bilaget til denne forordning, hvori 
andelen af midler, der tildeles til mindre 
forurenende transportformer, skal være 
på mindst 85 % af det samlede 
transportbudget.

Or. en

Begrundelse

EU er forpligtet til at reducere drivhusgasemissionerne med 60 % under 1990-niveauet ved år 
2020. Dette er også et af hovedmålene i hvidbogen fra 2011 og bør være afspejlet i CEF.

Ændringsforslag 550
Philippe De Backer

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Et flerårigt arbejdsprogram på 
transportområdet skal vedtages for
projekter af fælles interesse som anført i 
del I i bilaget til denne forordning.

Et flerårigt arbejdsprogram på 
transportområdet skal vedtages for:

- projekter af fælles interesse som anført i 
del I i bilaget til denne forordning
- projekter af fælles interesse, der 
bidrager til etablering af hovednettet og 
korridorerne.

Or. nl

Begrundelse

Korridorerne i hovednettet er meget vigtige for det nye TEN-T-netværk. Det bør dog også 
være muligt at yde europæisk støtte til projekter, der ikke er beskrevet i bilag I; det skal 
naturligvis være betinget af, at disse projekter fremmer etableringen af hovednettet eller 



PE496.338v01-00 110/129 AM\912706DA.doc

DA

korridorerne i hovednettet.

Ændringsforslag 351
António Fernando Correia de Campos

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Det vejledende beløb på 15 %1 af den 
planlagte budgetbevilling bør tildeles i 
form af finansielle instrumenter.
__________________
1Procentsatsen er angivet på grundlag af 
de tal, Kommissionen har foreslået.

Or. en

Ændringsforslag 552
Andrzej Grzyb

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Beløbet i finansieringsrammen skal udgøre 
mellem 80 % og 85 % af de i artikel 5, stk. 
1, litra a), nævnte budgetmidler.

Beløbet i finansieringsrammen skal udgøre 
mellem 50 % og 55 % af de i artikel 5, stk. 
1, litra a), nævnte budgetmidler.

Or. en

Ændringsforslag 553
James Nicholson, Diane Dodds, Martina Anderson

Forslag til forordning
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Artikel 17 – stk. 3 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De projekter, der er beskrevet i del I i 
bilaget, er ikke bindende for 
medlemsstaterne, når de træffer 
beslutninger om programmering. 
Beslutningen om at gennemføre disse 
projekter henhører under 
medlemsstaternes kompetenceområde og 
vil afhænge af mulighederne for offentlig 
finansiering og af deres socioøkonomiske 
levedygtighed i overensstemmelse med 
bestemmelserne i artikel 7 i forordning 
(EU) nr. XXXX/2012 [TEN-T-
retningslinjer].

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag sikrer, at det ikke kræves af medlemsstaterne, at de gennemfører 
projekter på listen over forhåndsudpegede projekter i bilag I, hvis de viser sig ikke at være 
økonomisk rentable. Mange af disse projekter er stadig på planlægningsstadiet, og dette 
ændringsforslag gør det muligt for medlemsstaternes offentlige finansieringsvæsen at tage 
højde for tidspunktet for gennemførelsen.

Ændringsforslag 554
António Fernando Correia de Campos

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Et flerårigt arbejdsprogram på energi- og 
telekommunikationsområdet skal yde
strategisk vejledning i forbindelse med 
projekter af fælles interesse og kan omfatte 
specifikke projekter af fælles interesse.

4. Et flerårigt arbejdsprogram på energi- og 
telekommunikationsområdet yder
strategisk vejledning i forbindelse med 
projekter af fælles interesse.

Or. pt
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Ændringsforslag 555
Sabine Wils

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. De sektorspecifikke årlige 
arbejdsprogrammer på områderne 
transport, energi og telekommunikation 
skal vedtages for projekter af fælles 
interesse, der ikke er optaget på det 
flerårige program.

5. De sektorspecifikke årlige 
arbejdsprogrammer på områderne 
transport, energi og telekommunikation 
skal vedtages for projekter af fælles 
interesse, der ikke er optaget på det 
flerårige program, idet man i 
transportsektoren overholder 
bestemmelsen om, at mindst 85 % af de 
tilgængelige midler tildeles til mindre 
forurenende transportformer.

Or. en

Begrundelse

I de årlige arbejdsprogrammer er det hensigtsmæssigt at overholde den samme sammenhæng 
i den procentvise tildeling af midler i transportsektoren til mindre forurenende 
transportformer, som det er fastlagt i det flerårige arbejdsprogram.

Ændringsforslag 556
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Kommissionen offentliggør hvert år 
en resultattavle, som viser udviklingen for 
alle de projekter af fælles interesse, der 
indgår i CEF.

Or. en

Ændringsforslag 557
Claude Turmes
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for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 6 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. I overensstemmelse med proceduren i 
stk. 1 kan Kommissionen, når den 
udarbejder flerårige og sektorspecifikke 
årlige arbejdsprogrammer, fastsætte 
udvælgelses- og tildelingskriterier i 
overensstemmelse med de fastlagte mål og 
prioriteter:

6. I overensstemmelse med proceduren i 
stk. 1 kan Kommissionen, når den 
udarbejder flerårige og sektorspecifikke 
årlige arbejdsprogrammer, fastsætte 
udvælgelses- og tildelingskriterier i 
overensstemmelse med de i artikel 3 og 4 i 
denne forordning fastlagte mål og 
prioriteter og:

Or. en

Ændringsforslag 558
António Fernando Correia de Campos

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 6 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. I overensstemmelse med proceduren i 
stk. 1 kan Kommissionen, når den 
udarbejder flerårige og sektorspecifikke 
årlige arbejdsprogrammer, fastsætte 
udvælgelses- og tildelingskriterier i 
overensstemmelse med de fastlagte mål og 
prioriteter:

6. I overensstemmelse med proceduren i 
stk. 1 kan Kommissionen, når den 
udarbejder flerårige og sektorspecifikke 
årlige arbejdsprogrammer, fastsætte 
udvælgelses- og tildelingskriterier i 
overensstemmelse med de fastlagte mål og 
prioriteter i artikel 3 og 4 i denne 
forordning og i forordning (EU) nr. 
XXXX/2012 [retningslinjer for TEN-T], 
forordning (EU) nr. XXXX/2012 
[retningslinjer for transeuropæisk 
energiinfrastruktur] eller forordning (EU) 
nr. XXXX/2012 [INSFO-retningslinjer]. 
Der bør tages hensyn til følgende 
faktorer:

(a) aktionens modenhed i projektets 
udviklings- og forberedelsesfaser og 
soliditeten af den foreslåede 
gennemførelse
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(b) EU-støttens sneboldseffekt på de 
offentlige og private investeringer og på 
det indre marked
(c) behovet for at overvinde specifikke 
finansielle hindringer, herunder mangel 
på markedsfinansiering, set i lyset af 
projektets karakter eller spørgsmålet om, 
hvor meget det haster
(d) fordele og ulemper, herunder 
økonomiske, sociale, drivhusgasrelaterede 
og/eller andre miljømæssige virkninger,
samt tilgængelighed
(e) den grænseoverskridende dimension 
og ønsket om at reducere eller bringe 
isolationen af medlemsstater til ophør 
inden for alle sektorer.

Or. pt

Ændringsforslag 559
António Fernando Correia de Campos

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 6 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) for transport i forordning (EU) nr. 
[XXXX/2012 [TEN-T-retningslinjerne]

udgår

Or. pt

Ændringsforslag 560
António Fernando Correia de Campos

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 6 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) for energi i forordning (EU) nr. 
[XXXX/2012 [retningslinjer for 

udgår
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transeuropæisk energiinfrastruktur]

Or. pt

Ændringsforslag 561
António Fernando Correia de Campos

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 6 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) for telekommunikation i forordning 
(EU) nr. [XXXX/2012 [INFSO-
retningslinjerne]

udgår

Or. pt

Ændringsforslag 562
Michael Cramer

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Arbejdsprogrammerne skal koordineres 
for at udnytte synergien mellem transport, 
energi og telekommunikation, navnlig på 
områderne intelligente energinet, elektrisk 
mobilitet, intelligente og bæredygtige 
transportsystemer eller fælles 
adgangsrettigheder. Der kan vedtages 
forslagsindkaldelser, som dækker flere 
sektorer.

7. Arbejdsprogrammerne skal koordineres 
for at udnytte synergien mellem transport, 
energi og telekommunikation, navnlig på 
områderne intelligente energinet, elektrisk 
mobilitet (herunder tog, sporvogne, 
elektriske cykler og elektriske biler),
intelligente og bæredygtige 
transportsystemer eller fælles 
adgangsrettigheder. Der kan vedtages 
forslagsindkaldelser, som dækker flere 
sektorer.

Or. en

Ændringsforslag 563
Philip Bradbourn
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Forslag til forordning
Artikel 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 20 udgår
Delegerede retsakter
Kommissionen bemyndiges til at vedtage 
delegerede retsakter efter artikel 25 om 
tilføjelse til eller ændring af listerne i 
bilag I.]

Or. en

Ændringsforslag 564
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb

Forslag til forordning
Artikel 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 20 udgår
Delegerede retsakter
Kommissionen bemyndiges til at vedtage 
delegerede retsakter efter artikel 25 om 
tilføjelse til eller ændring af listerne i 
bilag I.]

Or. en

Ændringsforslag 565
Paul Rübig

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen bemyndiges til at vedtage 
delegerede retsakter efter artikel 25 om 

udgår
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tilføjelse til eller ændring af listerne i 
bilag I.]

Or. de

Begrundelse

Vigtige beslutninger bør altid træffes ved den almindelige lovgivningsprocedure.

Ændringsforslag 566
Sabine Wils

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen bemyndiges til at vedtage 
delegerede retsakter efter artikel 25 om 
tilføjelse til eller ændring af listerne i bilag 
I.]

Kommissionen bemyndiges til at vedtage 
delegerede retsakter efter artikel 25 om 
tilføjelse til eller ændring af listerne i bilag 
I samt ved at realisere det flerårige og 
årlige arbejdsprogram for hver sektor 
eller for mere end én sektor, jf. artikel 17.]

Or. en

Begrundelse

Der skal være en reference i forbindelse med proceduren for delegerede retsakter.

Ændringsforslag 567
Sabine Wils

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne forestår den tekniske 
overvågning og den finansielle kontrol af 
aktionerne i nært samarbejde med 
Kommissionen, for så vidt angår projekter i 
transport- og energisektoren, og attesterer 
rigtigheden og overensstemmelsen af de 
udgifter, der er afholdt i forbindelse med 

Medlemsstaterne forestår i nært 
samarbejde med Kommissionen, for så vidt 
angår projekter i transport- og 
energisektoren, den tekniske overvågning
og den finansielle kontrol af aktionerne, 
herunder dem, der sikrer indførelsen af 
høringsprocedurer og overholdelse af den 
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projekter eller dele af projekter. 
Medlemsstaterne kan anmode 
Kommissionen om at deltage ved kontrol 
på stedet.

relevante EU-lovgivning om miljøet og 
klimaforandringerne, og attesterer 
rigtigheden og overensstemmelsen af de 
udgifter, der er afholdt i forbindelse med 
projekter eller dele af projekter. 
Medlemsstaterne kan anmode 
Kommissionen om at deltage ved kontrol 
på stedet.

Or. en

Begrundelse

Alle skridt og opgaver i hver aktion skal overvåges af den pågældende medlemsstat.

Ændringsforslag 568
António Fernando Correia de Campos, Mario Pirillo

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Navnlig på telekommunikationsområdet 
skal de nationale tilsynsmyndigheder på 
enhver måde søge at sikre den nødvendige 
retssikkerhed og investeringsvilkår, som 
letter gennemførelsen af de projekter, der 
modtager finansiel støtte fra Unionen i 
henhold til denne forordning.

De nationale tilsynsmyndigheder skal på 
enhver måde søge at sikre den nødvendige 
retssikkerhed og investeringsvilkår, som 
letter gennemførelsen af de projekter, der 
modtager finansiel støtte fra Unionen i 
henhold til denne forordning.

Or. pt

Ændringsforslag 569
Michael Cramer, Bogusław Liberadzki

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne oplyser løbende 
Kommissionen - om fornødent gennem de 
interaktive geografiske og tekniske 

Medlemsstaterne oplyser løbende 
Kommissionen - om fornødent gennem de 
interaktive geografiske og tekniske 
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informationssystemer, der for det 
transeuropæiske transportnets 
vedkommende er TENtec - om fremskridt 
med gennemførelsen af projekter af fælles 
interesse og investeringerne til dette 
formål, herunder hvilket beløb af støtten 
der afsættes til at opfylde målene om 
klimaændringer.

informationssystemer, der for det 
transeuropæiske transportnets 
vedkommende er TENtec - om fremskridt 
med gennemførelsen af projekter af fælles 
interesse og investeringerne til dette 
formål, herunder hvilket beløb af støtten 
der afsættes til at opfylde målene om 
klimaændringer. TENtec skal være let 
tilgængelig for offentligheden. Den skal 
indeholde projektspecifikke og opdaterede 
oplysninger om formen for og størrelsen 
af EU-samfinansieringen samt om 
udviklingen inden for hvert projekt.

Or. en

Ændringsforslag 570
António Fernando Correia de Campos, Mario Pirillo

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne oplyser løbende
Kommissionen - om fornødent gennem de 
interaktive geografiske og tekniske 
informationssystemer, der for det 
transeuropæiske transportnets 
vedkommende er TENtec - om fremskridt 
med gennemførelsen af projekter af fælles 
interesse og investeringerne til dette 
formål, herunder hvilket beløb af støtten 
der afsættes til at opfylde målene om 
klimaændringer.

Medlemsstaterne oplyser jævnligt
Kommissionen - om fornødent gennem de 
interaktive geografiske og tekniske 
informationssystemer, der for det 
transeuropæiske transportnets 
vedkommende er TENtec - om fremskridt 
med gennemførelsen af projekter af fælles 
interesse og investeringerne til dette 
formål, herunder hvilket beløb af støtten 
der afsættes til at opfylde målene om 
klimaændringer.

Or. pt

Ændringsforslag 571
Franck Proust

Forslag til forordning
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Artikel 22 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I henhold til denne forordning finansieres 
udelukkende aktioner, som er i 
overensstemmelse med Unionens 
lovgivning og relevante politikker.

I henhold til denne forordning finansieres 
udelukkende aktioner, som er i 
overensstemmelse med Unionens
politikker, og såfremt støttemodtagerne og
projektudførerne overholder 
forpligtelserne i Unionens lovgivning og i 
den eller de i projektet involverede 
medlemsstaters lovgivning, navnlig på 
social-, arbejdsmarkeds- og miljøområdet.

Or. fr

Ændringsforslag 572
Joachim Zeller, Dieter-Lebrecht Koch, Constanze Angela Krehl, Hubert Pirker, Paul 
Rübig

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Hvis et stort projekt ikke opfylder de 
generelle principper i artikel 13a, kan det 
ikke støttes med midler fra CEF. 
Kommissionen giver den pågældende 
medlemsstat mulighed for at bringe 
projektet i overensstemmelse med de 
ovennævnte generelle principper.

Or. de

Ændringsforslag 573
Oldřich Vlasák, Roberts Zīle, Evžen Tošenovský

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen bistås af et 1. Kommissionen bistås af 
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koordineringsudvalg for faciliteten. Dette
udvalg er et udvalg i henhold til forordning
(EU) nr. 182/2011.

koordineringsudvalg, der er oprettet for
hver af de tre sektorer for faciliteten –
transport-, energi- og ikt-infrastrukturen.
Disse udvalg er udvalg i henhold til 
forordning (EU) nr. 182/2011.

Or. en

Begrundelse

På baggrund af den koordinering, der er omhandlet i ændringsforslaget til underpunkt 3 fra 
Oldřich Vlasák, og af hensyn til Kommissionen vil meningen med artikel 24 ikke blive ændret. 
Der vil blive tilvejebragt et horisontalt overblik, konsistens og mulighed for synergier. På den 
anden side vil den reelle opdeling af koordineringsudvalget i tre sektorudvalg bidrage til et 
mere præcist samarbejde med de nationale ministerier, eftersom disse hovedsageligt 
fokuserer på den ene af sektorerne.

Ændringsforslag 574
Sabine Wils

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Når der henvises til denne bestemmelse, 
finder artikel 5 i forordning (EU) nr. 
182/2011 anvendelse.

udgår

Or. en

Begrundelse

I forbindelse med artikel 5 bliver det proceduren for delegerede retsakter, der finder 
anvendelse.

Ændringsforslag 575
Oldřich Vlasák, Roberts Zīle, Evžen Tošenovský

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Udvalget sikrer et horisontalt overblik 3. Udvalgene koordinerer deres aktioner 
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over de arbejdsprogrammer, der er 
omhandlet i artikel 17, for at sikre
sammenhængen og at synergier mellem 
sektorer afdækkes og udnyttes.

for at sikre konsistens og et horisontalt 
overblik over de arbejdsprogrammer, der er 
omhandlet i artikel 17, samt sikre, at 
synergier mellem sektorer afdækkes og 
udnyttes.

Or. en

Ændringsforslag 576
António Fernando Correia de Campos, Mario Pirillo

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Udvalget sikrer et horisontalt overblik 
over de arbejdsprogrammer, der er 
omhandlet i artikel 17, for at sikre 
sammenhængen og at synergier mellem 
sektorer afdækkes og udnyttes.

3. Udvalget sikrer et horisontalt overblik 
over de arbejdsprogrammer, der er 
omhandlet i artikel 17, for at sikre 
sammenhængen og at synergier mellem 
sektorer afdækkes, undersøges og 
udnyttes.

Or. pt

Ændringsforslag 577
Paul Rübig

Forslag til forordning
Artikel 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 25 udgår
Udøvelse af de delegerede beføjelser
1. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter på de i denne 
artikel fastlagte betingelser.
2. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage de i artikel 20 omhandlede 
delegerede retsakter på ubestemt tid fra 
datoen for denne forordnings 
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ikrafttræden.
3. Den i artikel 20 omhandlede delegation 
af beføjelser kan til enhver tid 
tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller 
Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse 
bringer delegationen af de beføjelser, der 
er angivet i den pågældende afgørelse, til 
ophør. Den får virkning fra dagen efter 
offentliggørelsen i Den Europæiske 
Unions Tidende eller fra en senere dato, 
der fastsættes nærmere i afgørelsen. Den 
berører ikke gyldigheden af de delegerede 
retsakter, der allerede er trådt i kraft.
4. Så snart Kommissionen vedtager en 
delegeret retsakt, giver den samtidig 
Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse 
herom.
5. En delegeret retsakt vedtaget i henhold 
til artikel 20 træder kun i kraft, hvis 
hverken Europa-Parlamentet eller Rådet 
har gjort indsigelse inden for den frist på 
2 måneder fra meddelelsen af den 
pågældende retsakt til Europa-
Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-
Parlamentet og Rådet inden udløbet af 
denne frist begge har informeret 
Kommissionen om, at de ikke agter at 
gøre indsigelse. Fristen forlænges med to 
måneder på Europa-Parlamentets eller 
Rådets initiativ.

Or. de

Begrundelse

Vigtige beslutninger bør altid træffes ved den almindelige lovgivningsprocedure.

Ændringsforslag 578
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb

Forslag til forordning
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Artikel 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 25 udgår
Udøvelse af de delegerede beføjelser
1. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter på de i denne 
artikel fastlagte betingelser.
2. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage de i artikel 20 omhandlede 
delegerede retsakter på ubestemt tid fra 
datoen for denne forordnings 
ikrafttræden.
3. Den i artikel 20 omhandlede delegation 
af beføjelser kan til enhver tid 
tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller
Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse 
bringer delegationen af de beføjelser, der 
er angivet i den pågældende afgørelse, til 
ophør. Den får virkning fra dagen efter 
offentliggørelsen i Den Europæiske 
Unions Tidende eller fra en senere dato, 
der fastsættes nærmere i afgørelsen. Den 
berører ikke gyldigheden af de delegerede 
retsakter, der allerede er trådt i kraft.
4. Så snart Kommissionen vedtager en 
delegeret retsakt, giver den samtidig 
Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse 
herom.
5. En delegeret retsakt vedtaget i henhold 
til artikel 20 træder kun i kraft, hvis 
hverken Europa-Parlamentet eller Rådet 
har gjort indsigelse inden for den frist på 
2 måneder fra meddelelsen af den 
pågældende retsakt til Europa-
Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-
Parlamentet og Rådet inden udløbet af 
denne frist begge har informeret 
Kommissionen om, at de ikke agter at 
gøre indsigelse. Fristen forlænges med to 
måneder på Europa-Parlamentets eller 
Rådets initiativ.

Or. en
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Ændringsforslag 579
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage de i artikel 20 omhandlede 
delegerede retsakter på ubestemt tid fra 
datoen for denne forordnings ikrafttræden.

2. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage de i artikel 20 omhandlede 
delegerede retsakter i en periode på syv år
fra datoen for denne forordnings 
ikrafttræden.

Kommissionen udarbejder en rapport 
vedrørende delegationen af beføjelser 
senest ni måneder inden udløbet af 
syvårsperioden. Delegationen forlænges 
stiltiende for perioder af samme 
varighed, medmindre Europa-
Parlamentet eller Rådet modsætter sig 
en sådan forlængelse senest tre måneder 
inden udløbet af hver periode.

Or. ro

Ændringsforslag 580
Marian-Jean Marinescu

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage de i artikel 20 omhandlede 
delegerede retsakter på ubestemt tid fra
datoen for denne forordnings ikrafttræden.

2. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage de i artikel 5, stk. 3, og i artikel 20 
omhandlede delegerede retsakter på 
ubestemt tid fra datoen for denne 
forordnings ikrafttræden.

Or. en
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Ændringsforslag 581
Sabine Wils

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage de i artikel 20 omhandlede 
delegerede retsakter på ubestemt tid fra 
datoen for denne forordnings 
ikrafttræden.

2. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage de i artikel 5, 17 og 20 
omhandlede delegerede retsakter i 
anvendelsesperioden for den flerårige 
finansielle ramme 2014-2020.

Or. en

Begrundelse

Der er behov for en henvisning til de pågældende artikler samt til den periode, inden for 
hvilken Kommissionen har beføjelser til at vedtage delegerede retsakter.

Ændringsforslag 582
Marian-Jean Marinescu

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Den i artikel 20 omhandlede delegation 
af beføjelser kan til enhver tid 
tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller 
Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse 
bringer delegationen af de beføjelser, der er 
angivet i den pågældende afgørelse, til 
ophør. Den får virkning fra dagen efter 
offentliggørelsen i Den Europæiske Unions 
Tidende eller fra en senere dato, der 
fastsættes nærmere i afgørelsen. Den 
berører ikke gyldigheden af de delegerede 
retsakter, der allerede er trådt i kraft.

3. Den i artikel 5, stk. 3, og artikel 20 
omhandlede delegation af beføjelser kan til 
enhver tid tilbagekaldes af Europa-
Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om 
tilbagekaldelse bringer delegationen af de 
beføjelser, der er angivet i den pågældende 
afgørelse, til ophør. Den får virkning fra 
dagen efter offentliggørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende eller fra en 
senere dato, der fastsættes nærmere i 
afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden 
af de delegerede retsakter, der allerede er 
trådt i kraft.

Or. en
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Ændringsforslag 583
Sabine Wils

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Senest den 31. december 2017 
forelægger Kommissionen en 
evalueringsrapport for Parlamentet og 
Rådet om opfyldelsen af målene for alle 
foranstaltninger (resultater og virkninger), 
effektiviteten af ressourceudnyttelsen og 
den europæiske merværdi, med henblik på 
at der træffes en afgørelse om 
videreførelse, ændring eller suspension af 
foranstaltningerne. Evalueringen skal 
desuden omfatte mulighederne for 
forenkling, intern og ekstern sammenhæng, 
den fortsatte relevans af alle mål samt 
foranstaltningers bidrag til Unionens 
prioriterede mål om en intelligent, 
bæredygtig og inklusiv vækst. Den skal 
også tage hensyn til resultaterne af 
evalueringen af de tidligere 
foranstaltningers virkninger på lang sigt.

Or. en

Begrundelse

Der er behov for en evalueringsrapport på en præcis dato inden for den midterste periode af 
den flerårige finansielle ramme.

Ændringsforslag 584
Bogusław Liberadzki

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen meddeler
konklusionerne af disse evalueringer til
Europa-Parlamentet, Rådet, Det 

4. Kommissionen får godkendt
konklusionerne af disse evalueringer hos 
Europa-Parlamentet og meddeler dem til 



PE496.338v01-00 128/129 AM\912706DA.doc

DA

Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg og Regionsudvalget.

Rådet, Det Europæiske Økonomiske og 
Sociale Udvalg og Regionsudvalget.

Or. en

Ændringsforslag 585
Michael Cramer

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen meddeler
konklusionerne af disse evalueringer til 
Europa-Parlamentet, Rådet, Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg og Regionsudvalget.

4. Kommissionen meddeler disse 
evalueringer til Europa-Parlamentet, Rådet, 
Det Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg og Regionsudvalget.

Or. en

Ændringsforslag 586
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Støttemodtagerne og, hvis det er 
relevant, de berørte medlemsstater drager 
omsorg for, at støtteforanstaltninger i 
henhold til denne forordning offentliggøres 
på passende vis, således at offentligheden 
gøres opmærksom på Unionens rolle i 
forbindelse med gennemførelsen af 
projekterne.

1. Støttemodtagerne og, hvis det er 
relevant, de berørte medlemsstater drager 
omsorg for, at støtteforanstaltninger i 
henhold til denne forordning offentliggøres 
på passende og transparent vis, således at 
offentligheden gøres opmærksom på 
Unionens rolle i forbindelse med 
gennemførelsen af projekterne.

Or. en

Ændringsforslag 587
Philip Bradbourn
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Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen skal gennemføre 
informations- og kommunikationstiltag 
angående Connecting Europe-facilitetens 
projekter og resultater. Desuden skal det 
budget, der er afsat til kommunikation i 
henhold til denne forordning, også 
omfatte kommunikation om Unionens 
politiske prioriteter.

2. Kommissionen skal gennemføre 
informations- og kommunikationstiltag 
angående Connecting Europe-facilitetens 
projekter og resultater.

Or. en

Begrundelse

Finansiering gennem dette instrument bør ikke bruges til kommunikation om Unionens 
politiske prioriteter. Det er på ingen måde væsentligt for Connecting Europe-facilitetens 
funktionsmåde og formål.


