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Ändringsförslag 332
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Finansieringsramen för genomförandet 
av Fonden för ett sammanlänkat Europa för 
perioden 2014–2020 ska vara 
50 000 000 000 euro. Detta belopp ska 
fördelas på de sektorer som avses i 
artikel 3 enligt följande:

1. Investeringsbehoven uppskattas till 
50 000 000 000 euro fram till 2020 för de 
transeuropeiska näten inom transport-, 
energi- och 
telekommunikationssektorerna.
Finansieringsramen för genomförandet av 
Fonden för ett sammanlänkat Europa för 
perioden 2014–2020 ska vara 
50 000 000 000 euro. Detta belopp ska 
fördelas på de sektorer som avses i 
artikel 3 enligt följande:

Or. en

Ändringsförslag 333
Lena Kolarska-Bobińska

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Transport: 31 694 000 000 euro, varav 
10 000 000 000 euro ska överföras från 
Sammanhållningsfonden för användning i 
enlighet med den här förordningen i de 
medlemsstater som är berättigade till stöd 
från Sammanhållningsfonden.

a) Transport: [31 694 000 000 euro], varav 
[10 000 000 000 euro] ska överföras från 
Sammanhållningsfonden för användning 
till sådana projekt som anges i bilagan till 
den här förordningen, varvid de nationella 
anslagen ska respekteras.

Or. en

Ändringsförslag 334
Michael Cramer
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Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Transport: 31 694 000 000 euro, varav 
10 000 000 000 euro ska överföras från 
Sammanhållningsfonden för användning i 
enlighet med den här förordningen i de 
medlemsstater som är berättigade till stöd 
från Sammanhållningsfonden.

a) Transport: [31 694 000 000 euro], varav 
[10 000 000 000 euro] ska överföras från 
Sammanhållningsfonden för användning i 
enlighet med den här förordningen 
uteslutande i de medlemsstater som är 
berättigade till stöd från 
Sammanhållningsfonden.

Or. en

Ändringsförslag 335
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Transport: 31 694 000 000 euro, varav 
10 000 000 000 euro ska överföras från 
Sammanhållningsfonden för användning i 
enlighet med den här förordningen i de 
medlemsstater som är berättigade till stöd 
från Sammanhållningsfonden.

a) Transport: [31 694 000 000] euro, varav 
[10 000 000 000] euro ska överföras från 
Sammanhållningsfonden för användning –
på grundval av nationella anslag – i 
enlighet med den här förordningen i de 
medlemsstater som är berättigade till stöd 
från Sammanhållningsfonden.

Or. ro

Ändringsförslag 336
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Transport: 31 694 000 000 euro, varav 
10 000 000 000 euro ska överföras från 
Sammanhållningsfonden för användning 

a) Transport: 50 % av det sammanlagda 
beloppet.
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i enlighet med den här förordningen i de 
medlemsstater som är berättigade till stöd 
från Sammanhållningsfonden.

Or. en

Ändringsförslag 337
Erik Bánki, Ádám Kósa, Tamás Deutsch

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Transport: 31 694 000 000 euro, varav 
10 000 000 000 euro ska överföras från 
Sammanhållningsfonden för användning 
i enlighet med den här förordningen i de 
medlemsstater som är berättigade till stöd 
från Sammanhållningsfonden.

a) Transport: [31 694 000 000 euro], varav 
[10 000 000 000 euro] bör öronmärkas för 
att finansiera transportprojekt inom 
transportstomnätet i de medlemsstater som 
är berättigade till Sammanhållningsfonden.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Transport: 31 694 000 000 euro, varav 
10 000 000 000 euro ska överföras från 
Sammanhållningsfonden för användning i 
enlighet med den här förordningen i de 
medlemsstater som är berättigade till stöd 
från Sammanhållningsfonden.

a) Transport: [31 694 000 000 euro], varav 
[10 000 000 000 euro] ska överföras från 
Sammanhållningsfonden för användning 
till sådana projekt som anges i bilagan till 
den här förordningen, varvid de nationella 
anslagen ska respekteras.

Or. en
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Ändringsförslag 339
Krišjānis Kariņš

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Transport: 31 694 000 000 euro, varav 
10 000 000 000 euro ska överföras från 
Sammanhållningsfonden för användning i 
enlighet med den här förordningen i de 
medlemsstater som är berättigade till stöd
från Sammanhållningsfonden.

a) Transport: [31 694 000 000 euro], varav 
[10 000 000 000 euro] ska överföras från 
Sammanhållningsfonden för användning i 
enlighet med den här förordningen i 
medlemsstaterna, utan att det påverkar 
medlemsstaternas anslag från 
Sammanhållningsfonden.

Or. lv

Ändringsförslag 340
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Energi: EUR 9 121 000 000. b) Energi: 25 % av det sammanlagda 
beloppet.

Or. en

Ändringsförslag 341
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Telekommunikationer: 
EUR 9 185 000 000.

c) Telekommunikationer: 25 % av det 
sammanlagda beloppet.

Or. en
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Ändringsförslag 342
Sabine Wils

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Finansieringsramen för Fonden för ett 
sammanlänkat Europa får omfatta utgifter 
för förberedelser, övervakning, kontroll, 
revision och utvärdering som är 
nödvändiga för förvaltningen av 
programmet och för att dess mål ska kunna 
uppnås, framför allt undersökningar, 
sammanträden med experter, i den mån de 
är förknippade med de allmänna målen i 
denna förordning, utgifter knutna till IT-nät 
för informationsbearbetning och -utbyte 
samt alla andra utgifter för tekniskt och 
ömsesidigt bistånd som kommissionen 
ådragit sig för förvaltningen av fonden.

2. Finansieringsramen för Fonden för ett 
sammanlänkat Europa ska omfatta utgifter 
för förberedelser, övervakning, kontroll, 
samrådsförfaranden, revision och 
utvärdering som är nödvändiga för 
förvaltningen av programmet och för att 
dess mål ska kunna uppnås, framför allt 
undersökningar, sammanträden med 
experter, i den mån de är förknippade med 
de allmänna målen i denna förordning, 
utgifter knutna till IT-nät för 
informationsbearbetning och -utbyte samt 
alla andra utgifter för tekniskt och 
ömsesidigt bistånd som kommissionen 
ådragit sig för förvaltningen av fonden.

Or. en

Motivering

Samrådsförfaranden ingår bland ”åtgärder för programstöd” och bör därför inbegripas i 
finansieringsramen.

Ändringsförslag 343
Bogusław Liberadzki

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Efter halvtidsutvärderingen enligt 
artikel 26 får kommissionen överföra 
medel mellan sektorerna från de anslag 
som avses i punkt 1, med undantag av de 
10 000 000 000 euro som överförs från 
Sammanhållningsfonden för finansiering 

utgår
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av projekt inom transportsektorn i 
medlemsstater som är berättigade till stöd 
från Sammanhållningsfonden.

Or. en

Motivering

Budgetmedel får inte överföras mellan sektorerna.

Ändringsförslag 344
Luis de Grandes Pascual

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Efter halvtidsutvärderingen enligt 
artikel 26.1 får kommissionen överföra 
medel mellan sektorerna från de anslag 
som avses i punkt 1, med undantag av de 
10 000 000 000 euro som överförs från 
Sammanhållningsfonden för finansiering 
av projekt inom transportsektorn i 
medlemsstater som är berättigade till stöd 
från Sammanhållningsfonden.

3. Efter halvtidsutvärderingen enligt 
artikel 26.1 får Europaparlamentet och 
rådet, efter förslag från kommissionen,
överföra medel mellan sektorerna från de 
anslag som avses i punkt 1, [med undantag 
av de 10 000 000 000 euro som överförs 
från Sammanhållningsfonden för 
finansiering av projekt inom 
transportsektorn i medlemsstater som är 
berättigade till stöd från 
Sammanhållningsfonden][1].
[1] I väntan på en överenskommelse om 
den fleråriga budgetramen för 2014–
2020.

Or. es

Motivering

En eventuell överföring av medel efter halvtidsutvärderingen bör göras med största möjliga 
insyn och under medverkan av budgetmyndigheten.

Ändringsförslag 345
Marian-Jean Marinescu

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Efter halvtidsutvärderingen enligt 
artikel 26 får kommissionen överföra 
medel mellan sektorerna från de anslag 
som avses i punkt 1, med undantag av de 
10 000 000 000 euro som överförs från 
Sammanhållningsfonden för finansiering 
av projekt inom transportsektorn i 
medlemsstater som är berättigade till stöd 
från Sammanhållningsfonden.

3. Efter halvtidsutvärderingen enligt 
artikel 26 får kommissionen, genom 
delegerade akter i enlighet med artikel 25,
överföra medel mellan sektorerna från de 
anslag som avses i punkt 1, med undantag 
av de [10 000 000 000 euro] som överförs 
från Sammanhållningsfonden för 
finansiering av projekt inom 
transportsektorn i medlemsstater som är 
berättigade till stöd från 
Sammanhållningsfonden.

Or. en

Ändringsförslag 346
Sabine Wils

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Efter halvtidsutvärderingen enligt 
artikel 26 får kommissionen överföra 
medel mellan sektorerna från de anslag 
som avses i punkt 1, med undantag av de 
10 000 000 000 euro som överförs från 
Sammanhållningsfonden för finansiering 
av projekt inom transportsektorn i 
medlemsstater som är berättigade till stöd 
från Sammanhållningsfonden.

3. Efter halvtidsutvärderingen enligt 
artikel 26 ska kommissionen anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 25 
för att överföra medel mellan sektorerna 
från de anslag som avses i punkt 1, med 
undantag av de [10 000 000 000 euro] som 
överförs från Sammanhållningsfonden för 
finansiering av projekt inom 
transportsektorn i medlemsstater som är 
berättigade till stöd från 
Sammanhållningsfonden.

Or. en

Motivering

Genom kopplingen till att kommissionen ska anta delegerade akter görs Europaparlamentet 
delaktigt i och med att det då kan utöva sin kontrollrätt.
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Ändringsförslag 347
András Gyürk

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Efter halvtidsutvärderingen enligt 
artikel 26 får kommissionen överföra 
medel mellan sektorerna från de anslag 
som avses i punkt 1, med undantag av de 
10 000 000 000 euro som överförs från 
Sammanhållningsfonden för finansiering 
av projekt inom transportsektorn i 
medlemsstater som är berättigade till stöd 
från Sammanhållningsfonden.

3. Efter halvtidsutvärderingen enligt 
artikel 26 får Europaparlamentet och 
rådet, efter förslag från kommissionen, 
överföra medel mellan sektorerna från de 
anslag som avses i punkt 1, med undantag 
av de [10 000 000 000 euro] som överförs 
från Sammanhållningsfonden för 
finansiering av projekt inom 
transportsektorn i medlemsstater som är 
berättigade till stöd från 
Sammanhållningsfonden.

Or. en

Ändringsförslag 348
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Efter halvtidsutvärderingen enligt 
artikel 26 får kommissionen överföra 
medel mellan sektorerna från de anslag 
som avses i punkt 1, med undantag av de 
10 000 000 000 euro som överförs från 
Sammanhållningsfonden för finansiering 
av projekt inom transportsektorn i 
medlemsstater som är berättigade till stöd 
från Sammanhållningsfonden.

3. Efter halvtidsutvärderingen enligt 
artikel 26 får kommissionen överföra 
medel mellan sektorerna från de anslag 
som avses i punkt 1, med undantag av de 
[10 000 000 000 euro] som överförs från
Sammanhållningsfonden för finansiering 
av projekt inom transportsektorn i 
medlemsstater som är berättigade till stöd 
från Sammanhållningsfonden, varvid 
nationella anslag inom ramen för 
Sammanhållningsfonden ska respekteras 
och tillämpliga bestämmelser i 
sektorsspecifik lagstiftning följas.

Or. en
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Ändringsförslag 349
Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Fonden för ett sammanlänkat Europa ska 
genomföras med en eller flera av de typer 
av finansiellt stöd som anges i förordning 
(EU) nr XXX/2012 [nya 
budgetförordningen], framför allt bidrag, 
upphandling och finansieringsinstrument.

1. Fonden för ett sammanlänkat Europa ska 
genomföras med en eller flera av de typer 
av finansiellt stöd som anges i förordning 
(EU) nr XXX/2012 [nya 
budgetförordningen], framför allt bidrag, 
programavtal, upphandling och 
finansieringsinstrument.

Or. es

Ändringsförslag 350
Mario Pirillo

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1) 60 % av det totala budgetbeloppet i 
energisektorn ska anslås i form av 
finansieringsinstrument.

Or. it

Ändringsförslag 351
António Fernando Correia de Campos

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Ett vägledande belopp på 15 %1 av
budgetbeloppet i energisektorn ska anslås 
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i form av finansieringsinstrument.
__________
1Andelen baseras på de siffror som 
kommissionen föreslår.

Or. pt

Ändringsförslag 352
András Gyürk

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Kommissionen ska ha rätt att 
bestämma formerna för det finansiella 
stödet för att ge stödberättigade projekt 
effektivt, skräddarsytt finansiellt stöd.

Or. en

Motivering

Finansieringsinstrument har hög hävstångseffekt och är till hjälp för projekt som är på 
gränsen till att vara kommersiellt bärkraftiga. Däremot är de ineffektiva när det gäller att 
hantera tryggad energiförsörjning och de högre startkostnaderna för innovation. För att 
kunna hantera projekt- och sektorsspecifika risker och ge stödberättigade projekt ett effektivt 
finansiellt stöd måste kommissionen ha rätt att bestämma stödformerna.

Ändringsförslag 353
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Minst 90 % av det totala 
budgetbeloppet i energisektorn ska anslås 
i form av finansieringsinstrument, särskilt 
projektobligationer, för energieffektivitet, 
förnybar energi samt smarta nät för 
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elöverföring och eldistribution.  

Or. en

Ändringsförslag 354
Antonio Cancian

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Minst 80 % av det totala 
budgetbeloppet i energisektorn och 
telekommunikationssektorn ska anslås i 
form av finansieringsinstrument.

Or. it

Ändringsförslag 355
Michael Cramer, Eva Lichtenberger

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Inom transportsektorn ska endast 
åtgärder som bidrar till projekt av 
gemensamt intresse enligt förordning 
(EU) nr XXX/2012 [riktlinjer för TEN-T] 
samt åtgärder för programstöd berättiga till 
finansiellt stöd från unionen i form av 
upphandling och finansieringsinstrument 
enligt denna förordning. Endast följande 
åtgärder ska vara berättigade till finansiellt 
stöd från unionen i form av bidrag enligt 
denna förordning:

2. Inom transportsektorn ska endast 
åtgärder som bidrar till projekt av 
gemensamt intresse enligt förordning (EU) 
nr XXX/2012 [riktlinjer för TEN-T] samt 
åtgärder för programstöd berättiga till 
finansiellt stöd från unionen i form av 
upphandling och finansieringsinstrument 
enligt denna förordning, förutsatt att man 
tillämpar principen om att förorenaren 
betalar, enligt artikel 191 i fördragen, 
närmare bestämt genom vägavgifter i 
enlighet med Eurovinjett-direktivet 
2011/76/EU eller genom prishöjningar i 
bergsregioner. Endast följande åtgärder 
ska vara berättigade till finansiellt stöd från 
unionen i form av bidrag enligt denna 
förordning:
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Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Åtgärder för genomförande av 
stomnätet enligt kapitel III i förordning 
(EU) nr XXXX/2012 [riktlinjer för 
TEN-T], inbegripet införande av ny teknik 
och innovation enligt artikel 39 i 
förordning (EU) nr XXXX/2012 [riktlinjer 
för TEN-T].

(a) Åtgärder för genomförande av 
stomnätet enligt kapitel III och det 
övergripande nätet enligt kapitel II i 
förordning (EU) nr XXXX/2012 [riktlinjer 
för TEN-T], inbegripet införande av ny 
teknik och innovation enligt artikel 39 i 
förordning (EU) nr XXXX/2012 [riktlinjer 
för TEN-T].

Or. en

Ändringsförslag 357
Vladko Todorov Panayotov, Sophie Auconie

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Åtgärder för genomförande av 
stomnätet enligt kapitel III i förordning 
(EU) nr XXXX/2012 [riktlinjer för 
TEN-T], inbegripet införande av ny teknik 
och innovation enligt artikel 39 i 
förordning (EU) nr XXXX/2012 [riktlinjer 
för TEN-T].

(a) Åtgärder för genomförande av 
stomnätet enligt kapitel III i förordning 
(EU) nr XXXX/2012 [riktlinjer för 
TEN-T], inbegripet införande av ny teknik 
samt åtgärder och strategier för 
innovation enligt artikel 39 i förordning 
(EU) nr XXXX/2012 [riktlinjer för 
TEN-T].

Or. en

Motivering

Att begränsa bidragen endast till stomnäten kan hämma flexibiliteten i arbetet med att bygga 
upp ett infrastrukturnät för alternativa bränslen, vilket är ett viktigt sätt att uppnå målen om 
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ett koldioxidsnålt transportsystem fram till 2050. Det här problemet kan övervinnas genom att 
bidragsstödet görs tillgängligt för stomnätet, inklusive införande av ny teknik, och detta 
kommer att främja utvecklingen av innovativa åtgärder och strategier.

Ändringsförslag 358
Nuno Teixeira

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – stycke 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) Åtgärder för genomförande av det 
övergripande nätet enligt kapitel II i 
EU-förordningen om riktlinjer för 
TEN-T, när sådana åtgärder bidrar till att 
sammankoppla alla regioner i EU, även 
de mest avlägsna regionerna och de 
yttersta randområdena, och till att 
utveckla stomnätet.

Or. pt

Motivering

Vi får inte helt utesluta stöd till det övergripande nätet när projektstöd innebär ett mervärde 
för stomnätet och samtidigt främjar den territoriella sammanhållningen.

Ändringsförslag 359
Zigmantas Balčytis

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – stycke 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) Åtgärder för genomförande av det 
övergripande nätet enligt kapitel II i 
förordning (EU) nr XXXX/2012 [riktlinjer 
för TEN-T], när sådana åtgärder bidrar 
till att underlätta gränsöverskridande 
trafikflöden eller eliminera flaskhalsar 
och när dessa åtgärder även bidrar till 
utvecklingen av stomnätet.

Or. en
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Ändringsförslag 360
Romana Jordan

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – stycke 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) Åtgärder för genomförande av det 
övergripande nätet enligt kapitel II i 
förordning (EU) nr XXXX/2012 [riktlinjer 
för TEN-T], när sådana åtgärder bidrar 
till att underlätta gränsöverskridande 
trafikflöden eller eliminera flaskhalsar, 
upp till ett tak på 5 % av 
finansieringsramen för transportsektorn 
enligt artikel 5 i denna förordning.

Or. sl

Motivering

Vissa avsnitt av det övergripande nätet är mycket viktiga för att framför allt 
gränsöverskridande trafikflöden ska fungera friktionsfritt. Annars kan det skapas betydande 
flaskhalsar som påverkar stomnätets drift negativt. Därför bör begränsade 
finansieringsmedel från detta instrument (Fonden för ett sammanlänkat Europa) även ges för 
att upprätta övergripande nät med högt europeiskt mervärde.

Ändringsförslag 361
Philip Bradbourn

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – stycke 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) Åtgärder för genomförande av det 
övergripande nätet enligt kapitel II i 
förordning (EU) nr XXXX/2012 [riktlinjer 
för TEN-T], när sådana åtgärder bidrar 
till att underlätta gränsöverskridande 
trafikflöden eller eliminera flaskhalsar 
och när dessa åtgärder även bidrar till 
utvecklingen av stomnätet, upp till ett tak 
på 5 % av finansieringsramen för 
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transportsektorn enligt artikel 5 i denna 
förordning.

Or. en

Motivering

Både stomnätet och det övergripande nätet bör komma i fråga för finansiering inom ramen 
för en begränsad totalbudget. Ny text föreslås som artikel 7.2 aa. 

Ändringsförslag 362
James Nicholson, Diane Dodds, Martina Anderson

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – stycke 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) Åtgärder för genomförande av det 
övergripande nätet enligt kapitel II i 
förordning (EU) nr XXXX/2012 [riktlinjer 
för TEN-T], när sådana åtgärder bidrar 
till att underlätta gränsöverskridande 
trafikflöden eller eliminerar flaskhalsar 
och när dessa åtgärder även bidrar till 
utvecklingen av stomnätet, upp till ett tak 
på 5 % av finansieringsramen för 
transportsektorn enligt artikel 5 i denna 
förordning.

Or. en

Motivering

Det här ändringsförslaget gör det möjligt att via Fonden för ett sammanlänkat Europa 
finansiera projekt inom det övergripande TEN-T-nätet. Nordirland har låg befolkningstäthet, 
och dess bruttonationalinkomst per capita är mindre än 90 % av EU-snittet. Av den 
anledningen skulle Nordirland inte på egen hand kunna finansiera de nödvändiga 
förbättringarna av sitt övergripande nät.

Ändringsförslag 363
Tanja Fajon

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – stycke 1 – led ga (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ga) Åtgärder för genomförande av det 
övergripande nätet enligt kapitel II i 
förordning (EU) nr XXXX/2012 [riktlinjer 
för TEN-T], när sådana åtgärder bidrar 
till att underlätta gränsöverskridande 
trafikflöden eller eliminera flaskhalsar, 
upp till ett tak på 5 % av 
finansieringsramen för transportsektorn 
enligt artikel 5 i denna förordning.

Or. en

Motivering

Vissa avsnitt av det övergripande nätet är mycket viktiga för att framför allt 
gränsöverskridande trafikflöden ska fungera friktionsfritt. Annars skapas betydande 
flaskhalsar som måste åtgärdas för att stomnätet ska fungera bättre. Därför bör begränsade 
finansieringsmedel från Fonden för ett sammanlänkat Europa vara möjliga även för projekt 
för det övergripande nätet med högt europeiskt mervärde.

Ändringsförslag 364
Jelko Kacin

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Åtgärder för genomförande av det 
övergripande nätet enligt kapitel II i 
förordning (EU) nr XXXX/2012 [riktlinjer 
för TEN-T], när sådana åtgärder bidrar 
till att underlätta gränsöverskridande 
trafikflöden eller eliminera flaskhalsar, 
upp till ett tak på 5 % av 
finansieringsramen för transportsektorn 
enligt artikel 5 i denna förordning.

Or. en

Ändringsförslag 365
Inés Ayala Sender, Luis de Grandes Pascual
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Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – stycke 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) Studier för projekt av gemensamt 
intresse som ingår i Europaparlamentets 
och rådets beslut nr 661/2010/EU av den 
7 juli 2010 om unionens riktlinjer för 
utbyggnad av det transeuropeiska 
transportnätet. 

Or. en

Motivering

På det här viset blir det möjligt att fortsätta pågående studier avseende flera prioriterade 
projekt i beslut 661/2010/EU om TEN-T, som har försenats på grund av den aktuella 
ekonomiska krisen och på grund av projektens tekniska komplexitet och gränsöverskridande 
karaktär. För att EU-finansieringen ska kunna fortsätta och de medel som satsats i dessa 
projekt inte ska gå förlorade bör projekten åter kunna få stöd från Fonden för ett 
sammanlänkat Europa.

Ändringsförslag 366
Sabine Wils

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – stycke 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) Åtgärder till stöd för urbana 
knutpunkter i enlighet med artikel 36 i 
förordning (EU) nr XXXX/2012 [riktlinjer 
för TEN-T].

Or. en

Motivering

Åtgärder avseende urbana knutpunkter är ett av huvudmålen i vitboken och av väsentlig 
betydelse för att säkerställa ett sammanlänkat och multimodalt stomnät.

Ändringsförslag 367
Dominique Vlasto, Christine De Veyrac, Michel Dantin
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Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – stycke 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) Åtgärder till stöd för urbana 
knutpunkter i enlighet med artikel 36 i 
förordning (EU) nr XXXX/2012 [riktlinjer 
för TEN-T].

Or. fr

Motivering

Urbana knutpunkter kan spela en roll i utvecklingen av det övergripande nätet. De 
underlättar tillträdet till stomnätets infrastruktur genom effektiva transporter i stadsmiljö. 
Förbindelser mellan lokala infrastrukturnät och det övergripande nätet främjar målen i den 
här förordningen och i Europa 2020-strategin. Därför bör urbana knutpunkter vara 
berättigade till stöd genom förordningen.

Ändringsförslag 368
Michael Gahler

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – stycke 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) Åtgärder för att minska bullret från 
godstransporter på järnväg genom 
eftermodifiering av befintlig rullande 
materiel.

(f) Åtgärder för att minska bullret från 
godstransporter på järnväg, företrädesvis
genom stöd till eftermodifiering av 
befintlig rullande materiel.

Or. de

Ändringsförslag 369
Hubert Pirker

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – stycke 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) Åtgärder för att minska bullret från (f) Åtgärder för att minska bullret från 
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godstransporter på järnväg genom 
eftermodifiering av befintlig rullande 
materiel.

godstransporter på järnväg genom åtgärder 
på infrastrukturen och eftermodifiering av 
befintlig rullande materiel.

Or. de

Motivering

Åtgärder för att minska järnvägsbullret skapar acceptans från allmänhetens sida, vilket i sin 
tur är en grundval för att de transeuropeiska transportnäten ska kunna förverkligas på ett 
positivt sätt. Här är en blandning av byggåtgärder, exempelvis tunnlar, och eftermodifiering 
av befintlig rullande materiel både effektivt och verksamt.

Ändringsförslag 370
Michael Cramer

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – stycke 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) Åtgärder för att minska bullret från 
godstransporter på järnväg genom 
eftermodifiering av befintlig rullande 
materiel.

(f) Åtgärder för att minska bullret från 
godstransporter på järnväg vid källan 
genom eftermodifiering av befintlig 
rullande materiel.

Or. en

Ändringsförslag 371
Artur Zasada

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – stycke 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) Åtgärder för att minska bullret från 
godstransporter på järnväg genom 
eftermodifiering av befintlig rullande 
materiel.

(f) Åtgärder som är inriktade på att minska 
bullret från godstransporter på järnväg, 
bland annat genom eftermodifiering av 
befintlig rullande materiel, för att se till att 
TEN-T-nätet används på ett hållbart sätt 
med iakttagande av gränsvärdena för 
buller.

Or. en
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Ändringsförslag 372
Konrad Szymański, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – stycke 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) Åtgärder för att minska bullret från 
godstransporter på järnväg genom 
eftermodifiering av befintlig rullande 
materiel.

(f) Åtgärder för att minska bullret från 
godstransporter på järnväg, bland annat
genom eftermodifiering av befintlig 
rullande materiel.

Or. en

Ändringsförslag 373
Ismail Ertug, Georgios Koumoutsakos

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – stycke 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) Åtgärder för att minska bullret från 
godstransporter på järnväg genom 
eftermodifiering av befintlig rullande 
materiel.

(f) Åtgärder för att förebygga buller och 
lindra bullerstörningarna från 
järnvägstransporter genom åtgärder på 
infrastruktur och rullande materiel.

Or. en

Motivering

För att EU:s mål om att minska bullerbelastningen från godstransporter på järnväg ska 
kunna förverkligs bör särskild uppmärksamhet ägnas åt åtgärder på infrastruktur och 
rullande järnvägsmateriel som syftar till att förebygga och minska bullret. Föredragandena 
anser att det är särskilt viktigt att beakta vilken inverkan buller från järnvägstrafik har i 
tätbefolkade områden.

Ändringsförslag 374
Andrzej Grzyb

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – stycke 1 – led f
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) Åtgärder för att minska bullret från 
godstransporter på järnväg genom 
eftermodifiering av befintlig rullande 
materiel.

(f) Åtgärder som är inriktade på att minska 
järnvägsbuller genom eftermodifiering av 
befintlig rullande materiel, för att se till att 
TEN-T-nätet används på ett hållbart sätt 
med iakttagande av gränsvärdena för 
buller.

Or. en

Ändringsförslag 375
Michael Cramer, Bogusław Liberadzki

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – stycke 1 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(fa) Åtgärder för att säkra och förbättra 
järnvägsförbindelserna med 
industriområden och 
industrianläggningar, närmare bestämt 
genom att uppgradera eller bygga 
industrispår, omlastningsterminaler för 
vagnslasttrafik, terminaler för intermodal 
trafik och tågbildningsmöjligheter för 
godstrafik eller genom att använda gröna 
nät för logistikprogramvara.

Or. en

Motivering

För att flytta godstransporterna från väg till järnväg måste de intermodala förbindelserna 
förbättras, och då särskilt för industriområden och industrianläggningar.

Ändringsförslag 376
Peter van Dalen

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – stycke 1 – led fa (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(fa) Åtgärder för att utveckla ny teknik 
som leder till hållbara transporter och 
minskar de externa kostnaderna för alla 
transportslag.

Or. nl

Ändringsförslag 377
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – stycke 1 – led ga (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ga) Åtgärder som stöder ny teknik och 
innovation för alla transportslag.

Or. ro

Ändringsförslag 378
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Åtgärder på transportområdet som berör en 
gränsöverskridande sträcka eller en del av 
en sådan sträcka ska berättiga till 
finansiellt stöd från unionen om det finns
ett skriftligt avtal mellan de berörda 
medlemsstaterna eller mellan berörda 
medlemsstater och tredjeländer avseende 
färdigställande av den gränsöverskridande 
sträckan. Undantagsvis ska ett sådant 
skriftligt avtal inte krävas när ett projekt är 
nödvändigt för anslutning till nätet i en 
grannmedlemsstat eller i ett tredjeland utan 
att gränsen överskrids.

Åtgärder på transportområdet som berör en 
gränsöverskridande sträcka eller en del av 
en sådan sträcka ska berättiga till 
finansiellt stöd från unionen om det ingåtts
ett skriftligt avtal mellan de berörda 
medlemsstaterna eller mellan berörda 
medlemsstater och tredjeländer avseende 
genomförande eller färdigställande av den 
gränsöverskridande sträckan. Undantagsvis 
ska ett sådant skriftligt avtal inte krävas när 
ett projekt är nödvändigt för anslutning till 
nätet i en grannmedlemsstat eller i ett 
tredjeland utan att gränsen överskrids.
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Or. ro

Ändringsförslag 379
Andrzej Grzyb

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Bidragsstöd till projekt där inkomsterna 
till stor del härrör från användarna ska i 
första hand vara tillgängligt för 
projektförberedelser, i synnerhet när det 
gäller bedömning av offentlig-privata 
partnerskap.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 380
Michael Cramer

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Bidragsstöd till projekt där inkomsterna till 
stor del härrör från användarna ska i första 
hand vara tillgängligt för 
projektförberedelser, i synnerhet när det 
gäller bedömning av offentlig-privata 
partnerskap.

Principen om att användaren betalar och 
principen om att förorenaren betalar ska 
tillämpas. Bidragsstöd till projekt där det 
finns potential att hämta inkomsterna från 
användarna ska i första hand vara 
tillgängligt för projektförberedelser, i 
synnerhet när det gäller bedömning av 
offentlig-privata partnerskap. Projekt där 
unionslagstiftningen föreskriver 
obligatoriska avgifter ska inte missgynnas 
i fråga om bidragsstöd jämfört med 
projekt som inte omfattas av bestämmelser 
om obligatoriska avgifter.

Or. en
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Ändringsförslag 381
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. För åtgärder för genomförande av 
projekt av gemensamt intresse på 
energiområdet anges de särskilda villkoren 
för berättigande till finansiellt stöd från 
unionen i form av finansieringsinstrument 
och bidrag enligt denna förordning i 
artikel 15 i förordning 
(EG) nr XXXX/2012 [riktlinjer för 
energiinfrastruktur].

3. För åtgärder för genomförande av 
projekt av gemensamt intresse på 
energiområdet är de särskilda villkoren för 
berättigande till finansiellt stöd från 
unionen i form av finansieringsinstrument 
enligt denna förordning avsedda för 
projekt av gemensamt intresse som faller 
under kategorierna i punkt 1 a–d i 
bilaga II och under de prioriterade 
områdena i punkt 4.10 och 4.11 i bilaga I 
till förordning (EG) nr XXXX/2012 
[riktlinjer för energiinfrastruktur] och som 
bidrar till innovativa lösningar och 
miljöskydd, närmare bestämt projekt för 
energieffektivitet, förnybar energi och 
smarta elnät (på överförings- och 
distributionsnivå).

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 3 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Minst 75 % av den sammanlagda 
budgeten till energisektorn inom ramen 
för denna förordning ska anslås till 
elinfrastruktur.

Or. en
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Motivering

Finansieringsgapet inom elsektorn är betydligt större än inom gassammanlänkningar, 
samtidigt som elsammanlänkningar är av avgörande betydelse för omställningen till en 
koldioxidsnål ekonomi och förnybara energikällor. Därför är det oerhört viktigt att en stor 
del av de slutliga medlen till energisammanlänkningar i Fonden för ett sammanlänkat Europa 
anslås till elinfrastruktur i stället för till gasinfrastruktur exempelvis.

Ändringsförslag 383
António Fernando Correia de Campos

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. När de ovannämnda villkoren för 
stödberättigande är uppfyllda bör urvalet 
göras utifrån i hur hög grad projektet 
bidrar till ett eller flera av följande 
relevanta mål:
a) Främja fortsatt integrering av den inre 
marknaden för energi och 
driftskompatibilitet för el- och gasnät över 
gränserna.
b) Öka unionens 
energiförsörjningstrygghet genom att 
förbättra systemets motståndskraft och 
driftsäkerhet.
c) Bidra till hållbar utveckling och 
miljöskydd, bland annat genom 
överföring av förnybar el från 
produktionsplatsen till större 
förbrukningscentrum och lagringsplatser.
För de årliga arbetsprogrammen för 2013 
och 2014 inom ramen för Fonden för ett 
sammanlänkat Europa ska prioritet 
skyndsamt ges åt projekt som främjar 
ytterligare integrering och 
driftskompatibilitet för el- och gasnät över 
gränserna, särskilt minskning eller 
eliminering av energiisolering.

Or. en
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Motivering

För att skapa samstämmighet med artikel 15 i riktlinjerna för transeuropeisk 
energiinfrastruktur.

Ändringsförslag 384
Niki Tzavela

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Projekt som bidrar till ekonomisk 
tillväxt och skapande av arbetstillfällen i 
Medelhavsområdet och dess grannskap.

Or. en

Ändringsförslag 385
Adina-Ioana Vălean

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. På området för telekommunikationer ska 
alla åtgärder för genomförande av projekt 
av gemensamt intresse och åtgärder för 
programstöd enligt bilagan till förordning 
(EU) nr XXXX/2012 [riktlinjer för 
INFSO] vara berättigade till finansiellt 
stöd från unionen i form av bidrag, 
upphandling och finansieringsinstrument 
enligt denna förordning.

4. På området för telekommunikationer ska 
endast åtgärder som bidrar till projekt av 
gemensamt intresse i enlighet med 
förordning (EU) nr XXX/2012 [riktlinjer 
för telekommunikationer] vara berättigade 
till unionens finansiella stöd i form av 
bidrag för generiska tjänster och 
horisontella prioriteringar, inklusive 
åtgärder för programstöd, samt i form av 
bidrag och upphandling för plattformar 
för bastjänster. Åtgärder för 
bredbandsutbyggnad, däribland åtgärder 
som skapar efterfrågan på 
bredbandstjänster, ska vara berättigade 
till unionens finansiella stöd i form av 
finansieringsinstrument.

Or. en
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Ändringsförslag 386
António Fernando Correia de Campos

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Åtgärder som avser projekt av 
gemensamt intresse med synergieffekter 
mellan minst två av de i fonden ingående 
sektorerna och som ingår i förteckningen 
i del IIIa i bilagan är berättigade till 
unionens finansiella stöd i enlighet med 
denna förordning. 

Or. pt

Ändringsförslag 387
Antonio Cancian

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Åtgärder som syftar till att genomföra 
projekt av gemensamt intresse med 
synergieffekter mellan minst två av de i 
fonden ingående sektorerna (transport, 
energi och telekommunikationer) är 
berättigade till unionens finansiella stöd i 
enlighet med denna förordning. Nedan 
följer en vägledande förteckning över 
möjliga åtgärder i denna kategori:
Utbyggnad av leveransnät för icke-fossil 
och ren energi (exempelvis el och väte) 
avsedd för transportmedel.
Införande av smarta nät genom 
utnyttjande av ny eller befintlig transport-
och telekommunikationsinfrastruktur.
Utnyttjande av transportinfrastruktur 
(exempelvis tunnlar och broar) för 
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utbyggnad av nya sammanlänkningar 
som ökar elkapaciteten och skapar nya 
gaskorridorer eller telenät.
Insatser i transportinfrastruktursektorn 
som ökar dess ekonomiska hållbarhet 
genom lokal produktion av energi från 
förnybara källor.

Or. it

Ändringsförslag 388
Marian-Jean Marinescu

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I arbetsprogrammen ska de former av 
bidrag fastställas som får användas för att 
finansiera de berörda åtgärderna.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 389
Sabine Wils

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kostnaderna för den utrustning och 
infrastruktur som av stödmottagaren 
behandlas som kapitalutgifter får vara 
stödberättigande i sin helhet.

4. Kostnaderna för den utrustning och 
infrastruktur som av stödmottagaren
behandlas som kapitalutgifter får vara 
stödberättigande i sin helhet, förutsatt att 
dess användning är vederbörligen 
motiverad och uteslutande avser 
projektets genomförande.

Or. en



AM\912706SV.doc 31/126 PE496.338v01-00

SV

Motivering

För att undvika missbruk genom att i stödberättigande kostnader räkna in utrustning och 
anläggningar som inte strikt avser projektet och i sin helhet används vid genomförandet.

Ändringsförslag 390
Sabine Wils

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Utgifter för miljöstudier avseende 
skyddet av miljön och efterlevnaden av 
unionens regelverk kan vara 
stödberättigande.

5. Utgifter för miljöstudier avseende 
skyddet av miljön och efterlevnaden av 
unionens regelverk ska vara 
stödberättigande.

Or. en

Motivering

Miljökonsekvensbedömningar enligt kraven i direktiv 85/337/EEG och 2001/42/EG är 
oundvikliga och obligatoriska åtgärder som måste berättiga till stöd.

Ändringsförslag 391
Antonio Cancian, Carlo Fidanza

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Utgifter för förvärv av mark ska inte 
vara en stödberättigande kostnad.

utgår

Or. it

Ändringsförslag 392
Mara Bizzotto

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 6
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Utgifter för förvärv av mark ska inte 
vara en stödberättigande kostnad.

utgår

Or. it

Motivering

En sådan bestämmelse skulle innebära att eventuella utgifter för expropriering av mark inte 
skulle vara stödberättigande. Sådana utgifter bör emellertid inbegripas, och därför föreslås 
punkt 6 utgå.

Ändringsförslag 393
Marian-Jean Marinescu

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Utgifter för förvärv av mark ska inte 
vara en stödberättigande kostnad.

6. Utgifter för förvärv av mark ska inte 
vara en stödberättigande kostnad, utom vid 
projekt som omfattas av medel som 
överförts från Sammanhållningsfonden 
och vid genomförande av 10-metersspår 
(säkerhetsmarginal).

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Utgifter för förvärv av mark ska inte 
vara en stödberättigande kostnad.

6. Utgifter för förvärv av mark ska vara en 
stödberättigande kostnad.

Or. en
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Ändringsförslag 395
Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. Utgifter för expropriering av mark i 
samband med genomförande av ett 
prioriterat projekt ska vara 
stödberättigande.

Or. es

Ändringsförslag 396
Marian-Jean Marinescu

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Mervärdesskatt ska inte vara en 
stödberättigande kostnad.

7. Mervärdesskatt kan vara en 
stödberättigande kostnad.

Or. en

Ändringsförslag 397
Artur Zasada

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Mervärdesskatt ska inte vara en 
stödberättigande kostnad.

7. Mervärdesskatt ska vara en 
stödberättigande kostnad endast om den 
inte kan återkrävas av den slutliga 
stödmottagaren enligt nationell 
mervärdesskattelagstiftning.

Or. en
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Ändringsförslag 398
András Gyürk

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Mervärdesskatt ska inte vara en 
stödberättigande kostnad.

7. Mervärdesskatt som inte kan återbetalas
ska vara en stödberättigande kostnad.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Mervärdesskatt ska inte vara en 
stödberättigande kostnad.

7. Mervärdesskatt ska vara en 
stödberättigande kostnad.

Or. en

Ändringsförslag 400
Erik Bánki, Ádám Kósa, Tamás Deutsch

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Mervärdesskatt ska inte vara en 
stödberättigande kostnad.

7. Mervärdesskatt som inte kan återbetalas 
ska vara en stödberättigande kostnad.

Or. en
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Ändringsförslag 401
Izaskun Bilbao Barandica

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 8a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8a. Europaparlamentet ska ha tillgång till 
och full insyn i alla ansökningar om stöd 
samt kommissionens dokumentering och 
bedömning.

Or. es

Ändringsförslag 402
Michael Cramer

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Förslag kan lämnas in av en eller flera 
medlemsstater, internationella 
organisationer, gemensamma företag eller 
offentliga eller privata företag eller organ 
som är etablerade i medlemsstaterna.

1. Förslag kan lämnas in av en eller flera 
medlemsstater, internationella 
organisationer, gemensamma företag, 
regionala och lokala myndigheter eller 
offentliga eller privata företag eller organ 
som är etablerade i medlemsstaterna.

Or. en

Ändringsförslag 403
Isabelle Durant

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Förslag kan lämnas in av en eller flera 
medlemsstater, internationella 
organisationer, gemensamma företag eller 
offentliga eller privata företag eller organ 

1. Förslag kan lämnas in av en eller flera 
medlemsstater, regionala och lokala 
myndigheter, internationella 
organisationer, gemensamma företag eller 
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som är etablerade i medlemsstaterna. offentliga eller privata företag eller organ 
som är etablerade i medlemsstaterna.

Or. en

Motivering

Kommunala och regionala myndigheter är ofta de som är bäst lämpade att säkerställa bättre 
sammanlänkning mellan interurban infrastruktur och urbana knutpunkter.

Ändringsförslag 404
Antonio Cancian

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De får inte motta stöd i enlighet med denna 
förordning, utom i de fall det krävs för att 
målen för ett visst projekt av gemensamt 
intresse ska kunna uppnås.

De får inte motta stöd i enlighet med denna 
förordning, utom i de fall det krävs för att 
målen för ett visst projekt av gemensamt 
intresse ska kunna uppnås. Särskilt vid 
sjömotorvägsprojekt ska kommissionen 
skapa gynnsamma villkor för utveckling 
av sådana projekt med tredjeänder i 
utvidgningsområdet.

Or. it

Motivering

Sjömotorvägsprojekt med tredjeländer är väldigt viktiga i Medelhavsområdet. När det gäller 
föranslutningsländer bör instrument som kombinerar medel ur Fonden för ett sammanlänkat 
Europa med medel från instrumentet för stöd inför anslutningen förverkligas i syfte att främja 
den ekonomiska integrationen i dessa områden.

Ändringsförslag 405
Michael Cramer

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De får inte motta stöd i enlighet med denna 
förordning, utom i de fall det krävs för att 

De får inte motta stöd i enlighet med denna 
förordning om de verkar i strid med det 
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målen för ett visst projekt av gemensamt 
intresse ska kunna uppnås.

gemensamma intresset hållbar utveckling, 
EU:s miljölagstiftning enligt artikel 42 i 
förordningen om riktlinjer för TEN-T 
samt dess gränsöverskridande tillämpning 
i samband med gränsöverskridande 
projekt.

Or. en

Ändringsförslag 406
Philip Bradbourn

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Av åtgärden berörda medlemsstaters 
godkännande ska åtfölja alla förslag till 
bidrag, utom på 
telekommunikationsområdet och på 
transportområdet när det gäller 
flygledningstjänst.

5. Av åtgärden berörda medlemsstaters 
godkännande ska åtfölja alla förslag till 
bidrag, utom på 
telekommunikationsområdet.

Or. en

Motivering

Medlemsstaterna bör alltjämt höras när det gäller flygledningstjänst.

Ändringsförslag 407
Marian-Jean Marinescu

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. De fleråriga och årliga 
arbetsprogrammen får innehålla 
kompletterande särskilda regler för 
inlämnande av förslag.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 408
Phil Bennion, Philippe De Backer

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. Förslag till projekt bör underbyggas 
av en socioekonomisk fallstudie med 
bland annat en kostnads-nyttoanalys för 
att kunna ta emot finansiering.

Or. en

Motivering

Socioekonomiska bedömningar och kostnads-nyttoanalyser behövs för att i en 
konkurrensutsatt anbudsomgång visa vilket projekt som är lämpligast för finansiering, 
erbjuder högst EU-mervärde och har störst möjligheter att bidra till målen för Fonden för ett 
sammanlänkat Europa.

Ändringsförslag 409
Marian-Jean Marinescu

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Förutom i de fall som avses i 
artikel XXX i förordning (EU) nr 
XXXX/2012 [nya budgetförordningen] ska 
förslag väljas ut genom inbjudan att lämna 
förslag på grundval av de arbetsprogram 
som avses i artikel 17.

1. Förutom i de fall som avses i artikel 
XXX i förordning (EU) nr XXXX/2012 
[nya budgetförordningen] ska förslag 
väljas ut genom inbjudan att lämna förslag 
på grundval av det kriterium som 
kommissionen föreslagit genom 
genomförandeakter i enlighet med 
artikel 24.2.

Or. en

Ändringsförslag 410
Ivo Belet
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Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2 – led ba – led iia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iia) teknisk innovation: åtgärder för 
minskade koldioxidutsläpp vid 
transporter, inklusive infrastruktur för 
alternativa framdrivningssystem; 
unionens finansiella stöd får inte 
överstiga 50 % av de stödberättigande 
kostnaderna.

Or. en

Ändringsförslag 411
Zigmantas Balčytis

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2 – led b – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) Järnväg och inre vattenvägar: unionens 
finansiella stöd får inte överstiga 20 % av 
den stödberättigande kostnaden. Stödnivån 
får ökas till 30 % för åtgärder för att ta itu 
med flaskhalsar. Stödnivån får höjas till 
40 % för åtgärder som gäller 
gränsöverskridande avsnitt.

i) För järnvägar och inre vattenvägar samt 
för vägnät i medlemsstater som saknar 
järnvägsnät på sitt territorium eller i 
medlemsstater med ett isolerat nät enligt 
definitionen i förordning 
(EU) nr XXXX/2012 [riktlinjer för 
TEN-T] får unionens finansiella stöd inte 
överstiga 20 % av den stödberättigande 
kostnaden. Stödnivån får ökas till 30 % för 
åtgärder för att ta itu med flaskhalsar. 
Stödnivån får höjas till 40 % för åtgärder 
som gäller gränsöverskridande avsnitt.

Or. en

Ändringsförslag 412
Vicky Ford

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2 – led b – led i
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) Järnväg och inre vattenvägar: unionens 
finansiella stöd får inte överstiga 20 % av 
den stödberättigande kostnaden. Stödnivån 
får ökas till 30 % för åtgärder för att ta itu 
med flaskhalsar. Stödnivån får höjas till 
40 % för åtgärder som gäller 
gränsöverskridande avsnitt.

i) Järnväg och inre vattenvägar: unionens 
finansiella stöd får inte överstiga 20 % av 
den stödberättigande kostnaden. Stödnivån 
får ökas till 30 % för åtgärder för att ta itu 
med flaskhalsar. Stödnivån får höjas till 
40 % för åtgärder som gäller 
gränsöverskridande avsnitt, inklusive 
hamnar och deras bakland.

Or. en

Ändringsförslag 413
Marian-Jean Marinescu

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2 – led b – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) Järnväg och inre vattenvägar: unionens 
finansiella stöd får inte överstiga 20 % av 
den stödberättigande kostnaden. Stödnivån 
får ökas till 30 % för åtgärder för att ta itu 
med flaskhalsar. Stödnivån får höjas till 
40 % för åtgärder som gäller 
gränsöverskridande avsnitt.

i) Järnväg, väg och inre vattenvägar: 
unionens finansiella stöd får inte överstiga
20 % av den stödberättigande kostnaden. 
Stödnivån får ökas till 30 % för åtgärder 
för att ta itu med flaskhalsar. Stödnivån får 
höjas till 40 % för åtgärder som gäller 
gränsöverskridande avsnitt.

Or. en

Ändringsförslag 414
Nuno Teixeira

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2 – led b – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) Järnväg och inre vattenvägar: unionens 
finansiella stöd får inte överstiga 20 % av 
den stödberättigande kostnaden. Stödnivån 
får ökas till 30 % för åtgärder för att ta itu 

i) Järnväg, inre vattenvägar och 
sjömotorvägar: unionens finansiella stöd 
får inte överstiga 20 % av den 
stödberättigande kostnaden. Stödnivån får 
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med flaskhalsar. Stödnivån får höjas till 
40 % för åtgärder som gäller 
gränsöverskridande avsnitt.

ökas till 30 % för åtgärder för att ta itu med 
flaskhalsar. Stödnivån får höjas till 40 % 
för åtgärder som gäller gränsöverskridande 
avsnitt.

Or. pt

Ändringsförslag 415
Bogusław Liberadzki

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2 – led b – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) Järnväg och inre vattenvägar: unionens 
finansiella stöd får inte överstiga 20 % av 
den stödberättigande kostnaden. Stödnivån 
får ökas till 30 % för åtgärder för att ta itu 
med flaskhalsar. Stödnivån får höjas till 
40 % för åtgärder som gäller 
gränsöverskridande avsnitt.

i) Järnväg och inre vattenvägar: unionens 
finansiella stöd får inte överstiga 20 % av 
den stödberättigande kostnaden. Stödnivån 
får ökas till 30 % för åtgärder för att ta itu 
med flaskhalsar. Stödnivån får höjas till 
50 % för åtgärder som gäller 
gränsöverskridande avsnitt.

Or. en

Motivering

Bristen på gränsöverskridande avsnitt är det största hindret för ett enhetligt och friktionsfritt 
europeiskt transportområde.

Ändringsförslag 416
Sabine Wils

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2 – led b – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) Järnväg och inre vattenvägar: unionens 
finansiella stöd får inte överstiga 20 % av 
den stödberättigande kostnaden. Stödnivån 
får ökas till 30 % för åtgärder för att ta itu 
med flaskhalsar. Stödnivån får höjas till 
40 % för åtgärder som gäller 
gränsöverskridande avsnitt.

i) Järnväg och inre vattenvägar: unionens 
finansiella stöd får inte överstiga 20 % av 
den stödberättigande kostnaden. Stödnivån 
får ökas till 30 % för åtgärder både för att 
ta itu med flaskhalsar och för att minska 
bullret från godstransporter på järnväg 
genom eftermodifiering av befintlig 
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rullande materiel. Stödnivån får höjas till 
40 % för åtgärder som gäller 
gränsöverskridande avsnitt.

Or. en

Motivering

Att skapa hållbarare godstransporter på järnväg genom att minska dagens buller från 
rullande materiel som inte håller måttet är en mycket viktig åtgärd för att öka 
järnvägtransporternas marknadsandelar och främja en ekonomi med koldioxidsnåla 
transporter i enlighet med kraven i vitboken om tranporter från 2011.

Ändringsförslag 417
James Nicholson, Diane Dodds, Martina Anderson

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2 – led b – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) Järnväg och inre vattenvägar: unionens 
finansiella stöd får inte överstiga 20 % av 
den stödberättigande kostnaden. Stödnivån 
får ökas till 30 % för åtgärder för att ta itu 
med flaskhalsar. Stödnivån får höjas till 
40 % för åtgärder som gäller 
gränsöverskridande avsnitt.

i) För järnvägar och inre vattenvägar samt 
för vägnät i medlemsstater som saknar 
järnvägsnät på sitt territorium eller i 
medlemsstater med ett isolerat nät enligt 
definitionen i artikel 3 qq i förordning 
(EU) nr XXXX/2012 [riktlinjer för 
TEN-T] utan godstransporter på järnväg 
över stora avstånd får unionens finansiella 
stöd inte överstiga 20 % av den 
stödberättigande kostnaden. Stödnivån får 
höjas upp till 30 % för åtgärder för att ta 
itu med flaskhalsar. Stödnivån får höjas 
upp till 40 % för åtgärder som gäller 
gränsöverskridande avsnitt och åtgärder 
som förstärker järnvägens 
driftskompatibilitet.

Or. en

Motivering

Det här ändringsförslaget gör det möjligt att finansiera Nordirlands vägnät via Fonden för 
ett sammanlänkat Europa, så att inte Nordirland stängs ute från fonden bara för att landet 
saknar ett järnvägsnät för godstransporter. De relativt korta avstånden från hamnarna till 
befolkningscentrumen i Nordirland innebär att järnvägstransporter inte är ett ekonomiskt 
gångbart alternativ till godstransporter landvägen. Det skulle behövas en självfinansierande 
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och långsiktig efterfrågan på järnvägstransporter för att investeringar skulle vara 
motiverade.

Ändringsförslag 418
Michael Cramer

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2 – led b – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) Järnväg och inre vattenvägar: unionens 
finansiella stöd får inte överstiga 20 % av 
den stödberättigande kostnaden. Stödnivån 
får ökas till 30 % för åtgärder för att ta itu 
med flaskhalsar. Stödnivån får höjas till 
40 % för åtgärder som gäller 
gränsöverskridande avsnitt.

i) Järnväg och inre vattenvägar: unionens 
finansiella stöd får inte överstiga 20 % av 
den stödberättigande kostnaden. Stödnivån 
får ökas till 30 % för åtgärder för att ta itu 
med flaskhalsar. Stödnivån för järnväg får 
höjas till 85 % för åtgärder som gäller 
gränsöverskridande avsnitt som har varit 
övergivna eller avskurna sedan andra 
världskriget. För åtgärder som säkrar och 
förbättrar järnvägsförbindelserna med 
industriområden och 
industrianläggningar får unionens 
finansiella stöd inte överstiga 50 %.

Or. en

Ändringsförslag 419
Jim Higgins

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2 – led b – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) Järnväg och inre vattenvägar: unionens 
finansiella stöd får inte överstiga 20 % av 
den stödberättigande kostnaden. Stödnivån 
får ökas till 30 % för åtgärder för att ta itu 
med flaskhalsar. Stödnivån får höjas till 
40 % för åtgärder som gäller 
gränsöverskridande avsnitt.

i) För järnvägar och inre vattenvägar samt 
för vägnät i medlemsstater som saknar 
järnvägsnät på sitt territorium eller i 
medlemsstater med ett isolerat nät enligt 
definitionen i artikel 3 qq i förordning 
(EU) nr XXXX/2012 [riktlinjer för 
TEN-T] utan godstransport på järnväg 
över stora avstånd: 20 % av den 
stödberättigande kostnaden. Stödnivån får 
höjas upp till 30 % för åtgärder för att ta 
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itu med flaskhalsar. Stödnivån får höjas 
upp till 40 % för åtgärder som gäller 
gränsöverskridande avsnitt och åtgärder 
som förstärker järnvägens 
driftskompatibilitet.

Or. en

Ändringsförslag 420
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2 – led b – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) Järnväg och inre vattenvägar: unionens 
finansiella stöd får inte överstiga 20 % av 
den stödberättigande kostnaden. Stödnivån 
får ökas till 30 % för åtgärder för att ta itu 
med flaskhalsar. Stödnivån får höjas till 
40 % för åtgärder som gäller 
gränsöverskridande avsnitt.

i) Järnväg och inre vattenvägar: unionens 
finansiella stöd får inte överstiga 50 % av 
den stödberättigande kostnaden. Stödnivån 
får ökas till 60 % för åtgärder för att ta itu 
med flaskhalsar. Stödnivån får höjas till 
70 % för åtgärder som gäller 
gränsöverskridande avsnitt. Stödnivån får 
höjas till 80 % för åtgärder för att 
förstärka järnvägens driftskompatibilitet.

Or. en

Ändringsförslag 421
Dominique Riquet, Inés Ayala Sender, Philippe De Backer

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2 – led b – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) Järnväg och inre vattenvägar: unionens 
finansiella stöd får inte överstiga 20 % av 
den stödberättigande kostnaden. Stödnivån 
får ökas till 30 % för åtgärder för att ta itu 
med flaskhalsar. Stödnivån får höjas till 
40 % för åtgärder som gäller 
gränsöverskridande avsnitt.

i) Järnväg: unionens finansiella stöd får 
inte överstiga 20 % av den 
stödberättigande kostnaden. Stödnivån får 
ökas till 30 % för åtgärder för att ta itu med 
flaskhalsar. Stödnivån får höjas till 40 % 
för åtgärder som gäller gränsöverskridande 
avsnitt och åtgärder som förstärker 
järnvägens driftskompatibilitet.
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Or. en

Motivering

När det gäller samfinansieringsgraden för bygg- och anläggningsarbeten bör inre 
vattenvägar inte hanteras på samma sätt som järnvägar.  Behoven av offentlig finansiering är 
mindre för inre vattenvägar än för järnvägssektorn, och samfinansieringsgraden kan därför 
höjas något. Driftskompatibilitet är av väsentlig betydelse för att den inre marknaden ska 
fungera väl, särskilt i järnvägssektorn. Därför bör det fastställas en samfinansieringsgrad 
som ger incitament till åtgärder för driftskompatibilitet.

Ändringsförslag 422
Vilja Savisaar-Toomast

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2 – led b – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) Järnväg och inre vattenvägar: unionens 
finansiella stöd får inte överstiga 20 % av 
den stödberättigande kostnaden. Stödnivån 
får ökas till 30 % för åtgärder för att ta itu 
med flaskhalsar. Stödnivån får höjas till 
40 % för åtgärder som gäller 
gränsöverskridande avsnitt.

i) Järnväg, inre vattenvägar samt 
sjömotorvägar: unionens finansiella stöd 
får inte överstiga 30 % av den 
stödberättigande kostnaden. Stödnivån får 
ökas till 40 % för åtgärder för att ta itu med 
flaskhalsar. Stödnivån får höjas till 50 %
för åtgärder som gäller gränsöverskridande 
avsnitt.

Or. en

Ändringsförslag 423
Paul Rübig

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2 – led b – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) Järnväg och inre vattenvägar: unionens 
finansiella stöd får inte överstiga 20 % av 
den stödberättigande kostnaden. Stödnivån 
får ökas till 30 % för åtgärder för att ta itu 
med flaskhalsar. Stödnivån får höjas till 
40 % för åtgärder som gäller 
gränsöverskridande avsnitt.

i) Järnväg, inre vattenvägar samt vägar: 
unionens finansiella stöd får inte överstiga 
20 % av den stödberättigande kostnaden. 
Stödnivån får ökas till 30 % för åtgärder 
för att ta itu med flaskhalsar. Stödnivån får 
höjas till 40 % för åtgärder som gäller 
gränsöverskridande avsnitt.
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Or. de

Motivering

De olika transportslagen bör vid framtida utbyggnad verka multimodalt och inte betraktas 
som konkurrenter utan snarare komplettera varandra allt efter sina respektive styrkor. För att 
ett multimodalt upplägg ska kunna garanteras bör även vägbyggen kunna få EU-stöd. 

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

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2 – led b – led ia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ia) Inre vattenvägar: unionens finansiella 
stöd får inte överstiga 30 % av den 
stödberättigande kostnaden. Stödnivån får 
höjas till 40 % för åtgärder för att ta itu 
med flaskhalsar och åtgärder som gäller 
gränsöverskridande avsnitt.

Or. en

Motivering

När det gäller samfinansieringsgraden för bygg- och anläggningsarbeten bör inre 
vattenvägar inte hanteras på samma sätt som järnvägar.  Behoven av offentlig finansiering är 
mindre för inre vattenvägar än för järnvägssektorn, och samfinansieringsgraden kan därför 
höjas något. 

Ändringsförslag 425
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2 – led b – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) Transportförbindelser på land till 
hamnar och flygplatser: åtgärder för 
minska bullret från godstransporter på 
järnväg genom eftermodifiering av 
befintlig rullande materiel samt utveckling 
av hamnar och multimodala plattformar:
unionens finansiella stöd får inte överstiga 

ii) Transportförbindelser på land till 
hamnar och flygplatser: åtgärder för att 
minska bullret från godstransporter på 
järnväg genom eftermodifiering av 
befintlig rullande materiel, åtgärder för att 
stödja ny teknik och innovation inom alla 
transportslag samt utveckling av hamnar 
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20 % av de stödberättigande kostnaderna. och multimodala plattformar: unionens 
finansiella stöd får inte överstiga 20 % av 
de stödberättigande kostnaderna.

Or. ro

Ändringsförslag 426
Michael Gahler

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2 – led b – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) Transportförbindelser på land till 
hamnar och flygplatser: åtgärder för att 
minska bullret från godstransporter på 
järnväg genom eftermodifiering av 
befintlig rullande materiel samt utveckling 
av hamnar och multimodala plattformar: 
unionens finansiella stöd får inte överstiga 
20 % av de stödberättigande kostnaderna.

ii) Transportförbindelser på land till 
hamnar och flygplatser samt utveckling av 
hamnar och multimodala plattformar:
unionens finansiella stöd får inte 
överstiga 20 % av de stödberättigande 
kostnaderna. Åtgärder för att minska 
bullret från godstransporter på järnväg 
genom eftermodifiering av befintlig 
rullande materiel: unionens finansiella stöd 
får inte överstiga 25 % av de 
stödberättigande kostnaderna.

Or. de

Ändringsförslag 427
Corien Wortmann-Kool

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2 – led b – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) Transportförbindelser på land till 
hamnar och flygplatser: åtgärder för att 
minska bullret från godstransporter på 
järnväg genom eftermodifiering av 
befintlig rullande materiel samt utveckling 
av hamnar och multimodala plattformar: 
unionens finansiella stöd får inte överstiga 
20 % av den stödberättigande kostnaden.

ii) Transportförbindelser på land till 
hamnar och flygplatser: åtgärder för att 
stödja ny teknik som leder till hållbar 
innovation för alla transportslag, åtgärder 
för att minska bullret från godstransporter 
på järnväg genom eftermodifiering av 
befintlig rullande materiel samt utveckling 
av kust- och inlandshamnar och 
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multimodala plattformar: unionens 
finansiella stöd får inte överstiga 20 % av 
den stödberättigande kostnaden.

Or. en

Motivering

Projekt som syftar till att minska transporternas externa effekter på ett innovativt sätt bör 
omfatta alla transportslag så länge ett verkligt europeiskt mervärde kan påvisas.

Ändringsförslag 428
Peter van Dalen

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2 – led b – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) Transportförbindelser på land till 
hamnar och flygplatser: åtgärder för att 
minska bullret från godstransporter på 
järnväg genom eftermodifiering av 
befintlig rullande materiel samt utveckling 
av hamnar och multimodala plattformar: 
unionens finansiella stöd får inte överstiga 
20 % av de stödberättigande kostnaderna.

ii) Transportförbindelser på land till 
inlandshamnar, kusthamnar och 
flygplatser: åtgärder för att utveckla ny 
teknik som leder till hållbara transporter 
och minskar de externa kostnaderna för 
alla transportslag samt utveckling av 
hamnar och multimodala plattformar: 
unionens finansiella stöd får inte överstiga 
20 % av de stödberättigande kostnaderna.

Or. nl

Ändringsförslag 429
Michael Cramer

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2 – led b – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) Transportförbindelser på land till 
hamnar och flygplatser: åtgärder för 
minska bullret från godstransporter på 
järnväg genom eftermodifiering av 
befintlig rullande materiel samt utveckling 
av hamnar och multimodala plattformar: 

ii) Transportförbindelser på land till 
hamnar samt utveckling av hamnar och 
multimodala plattformar: unionens 
finansiella stöd får inte överstiga 20 % av 
den stödberättigande kostnaden.
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unionens finansiella stöd får inte överstiga 
20 % av den stödberättigande kostnaden.

Or. en

Ändringsförslag 430
Ismail Ertug, Georgios Koumoutsakos

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2 – led b – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) Transportförbindelser på land till 
hamnar och flygplatser: åtgärder för 
minska bullret från godstransporter på 
järnväg genom eftermodifiering av 
befintlig rullande materiel samt utveckling 
av hamnar och multimodala plattformar: 
unionens finansiella stöd får inte överstiga 
20 % av den stödberättigande kostnaden.

ii) Transportförbindelser på land till 
hamnar samt utveckling av hamnar och 
multimodala plattformar: unionens 
finansiella stöd får inte överstiga 20 % av 
den stödberättigande kostnaden.

Or. en

Ändringsförslag 431
Philippe De Backer, Gesine Meissner

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2 – led b – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) Transportförbindelser på land till 
hamnar och flygplatser: åtgärder för 
minska bullret från godstransporter på 
järnväg genom eftermodifiering av 
befintlig rullande materiel samt utveckling 
av hamnar och multimodala plattformar: 
unionens finansiella stöd får inte överstiga 
20 % av den stödberättigande kostnaden.

ii) Transportförbindelser på land till 
hamnar (innefattande förbindelser på 
vägar, järnvägar och inre vattenvägar): 
utveckling av sjömotorvägar samt 
utveckling av hamnar och multimodala 
plattformar: unionens finansiella stöd får 
inte överstiga 30 % av den 
stödberättigande kostnaden.

Or. en
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Motivering

Kusthamnar tillhör de viktigaste beståndsdelarna i den nya TEN-T-ramen. 
Transportförbindelser på land till sådana hamnar (på vägar, järnvägar och inre vattenvägar) 
bör ha rätt till ett visst europeiskt stöd. Vägförbindelser bör inte ignoreras eftersom de är 
viktiga för sammanlänkningen.

Ändringsförslag 432
Sabine Wils

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2 – led b – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) Transportförbindelser på land till 
hamnar och flygplatser: åtgärder för 
minska bullret från godstransporter på 
järnväg genom eftermodifiering av 
befintlig rullande materiel samt 
utveckling av hamnar och multimodala 
plattformar: unionens finansiella stöd får 
inte överstiga 20 % av den 
stödberättigande kostnaden.

ii) Transportförbindelser på land till 
hamnar och flygplatser: utveckling av 
hamnar och multimodala plattformar: 
unionens finansiella stöd får inte överstiga 
20 % av den stödberättigande kostnaden.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget är kopplat till att utrustning för eftermodifiering av befintlig rullande 
materiel berättigar till stöd med upp till 30 %.

Ändringsförslag 433
Isabelle Durant

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2 – led b – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) Transportförbindelser på land till 
hamnar och flygplatser: åtgärder för att 
minska bullret från godstransporter på 
järnväg genom eftermodifiering av 
befintlig rullande materiel samt utveckling 
av hamnar och multimodala plattformar: 

ii) Transportförbindelser på land till 
hamnar: åtgärder för att minska bullret från 
godstransporter på järnväg genom 
eftermodifiering av befintlig rullande 
materiel samt utveckling av hamnar och 
järnvägs-/vägterminaler: unionens 
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unionens finansiella stöd får inte överstiga 
20 % av den stödberättigande kostnaden.

finansiella stöd får inte överstiga 20 % av 
den stödberättigande kostnaden.

Or. en

Motivering

Samfinansieringen inom TEN-T bör endast stödja utvecklingen av de mest hållbara 
transportslagen.

Ändringsförslag 434
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2 – led b – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) Transportförbindelser på land till 
hamnar och flygplatser: åtgärder för att 
minska bullret från godstransporter på 
järnväg genom eftermodifiering av 
befintlig rullande materiel samt utveckling 
av hamnar och multimodala plattformar: 
unionens finansiella stöd får inte överstiga 
20 % av den stödberättigande kostnaden.

ii) Transportförbindelser på land till 
hamnar och flygplatser: åtgärder för att 
minska bullret från godstransporter på 
järnväg genom eftermodifiering av 
befintlig rullande materiel samt utveckling 
av hamnar och multimodala plattformar: 
unionens finansiella stöd får inte överstiga 
30 % av den stödberättigande kostnaden.

Or. en

Ändringsförslag 435
Hubert Pirker

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2 – led b – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) Transportförbindelser på land till 
hamnar och flygplatser: åtgärder för att 
minska bullret från godstransporter på 
järnväg genom eftermodifiering av 
befintlig rullande materiel samt utveckling 
av hamnar och multimodala plattformar: 
unionens finansiella stöd får inte överstiga 
20 % av de stödberättigande kostnaderna.

ii) Transportförbindelser på land till 
hamnar och flygplatser: åtgärder för att 
minska bullret från godstransporter på 
järnväg genom åtgärder på 
infrastrukturen och eftermodifiering av 
befintlig rullande materiel samt utveckling 
av kust- och inlandshamnar och 
multimodala plattformar: unionens 
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finansiella stöd får inte överstiga 20 % av 
de stödberättigande kostnaderna.

Or. de

Motivering

Åtgärder för att minska järnvägsbullret skapar acceptans från allmänhetens sida, vilket i sin 
tur är en grundval för att de transeuropeiska transportnäten ska kunna förverkligas på ett 
positivt sätt. Denna ändring ska ses i samband med ändringsförslag 2.

Ändringsförslag 436
Zigmantas Balčytis

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2 – led b – led iia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iia) minska stadsområdens exponering för 
de negativa effekterna av förbipasserande 
järnvägs- och vägtransporter.

Or. en

Ändringsförslag 437
Tanja Fajon

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2 – led b – led iia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iia) Åtgärder för att stödja 
gränsöverskridande vägsträckor: 30 % av 
den stödberättigande kostnaden.

Or. en

Motivering

Begränsad samfinansiering av väginfrastruktur är i linje med EU:s transportpolitik (inre 
marknadens funktionssätt) och bör därför vara möjlig. I synnerhet gränsöverskridande 
sträckor är ofta underfinansierade, trots att de i många fall utgör flaskhalsar. Mer 
samfinansiering kommer att ge ordentliga incitament att betrakta sådana sträckor som en 
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prioritering.

Ändringsförslag 438
Romana Jordan

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2 – led b – led iia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iia) Åtgärder för att stödja 
gränsöverskridande vägsträckor: 30 % av 
den stödberättigande kostnaden.

Or. sl

Motivering

Begränsad samfinansiering av väginfrastruktur är i linje med EU:s transportpolitik (inre 
marknadens funktionssätt). I synnerhet gränsöverskridande sträckor är ofta 
underfinansierade, trots att de i många fall utgör flaskhalsar. Mer samfinansiering kommer 
att ge ordentliga incitament att förnya och uppgradera dessa vägsträckor.

Ändringsförslag 439
Philip Bradbourn

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2 – led b – led iia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iia) Åtgärder för att stödja 
gränsöverskridande vägsträckor: 10 % av 
den stödberättigande kostnaden.

Or. en

Ändringsförslag 440
James Nicholson, Diane Dodds, Martina Anderson

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2 – led b – led iia (nytt))
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

iia) Åtgärder för att stödja 
gränsöverskridande vägsträckor: 10 % av 
den stödberättigande kostnaden.

Or. en

Motivering

Det här ändringsförslaget gör det möjligt att via Fonden för ett sammanlänkat Europa 
finansiera gränsöverskridande vägsträckor i TEN-T-vägnätet. Nordirland är den enda delen i 
Förenade kungariket som har landgräns mot en annan medlemsstat. Utvecklingen av 
gränsöverskridande vägsträckor i Nordirland kommer att skapa ett EU-mervärde genom att 
förbättra tillgången till den inre marknaden mellan två medlemsstater.

Ändringsförslag 441
Michael Cramer

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2 – led b – led iia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iia) Samfinansieringsgraden får höjas 
med upp till ytterligare 20 procentenheter 
för åtgärder som syftar till att säkra 
obehindrad tillgång till 
transportinfrastruktur för passagerare 
med funktionshinder och personer med 
nedsatt rörlighet, exempelvis personer 
som reser med rullstol, barnvagn, cykel 
och tungt bagage.

Or. en

Ändringsförslag 442
Ismail Ertug, Georgios Koumoutsakos

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2 – led b – led iia (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

iia) Åtgärder för att förebygga buller och 
lindra bullerstörningarna från 
järnvägstransporter genom 
eftermodifiering av befintlig materiel samt 
åtgärder för att förbättra säkerheten vid 
plankorsningar eller ersätta dem med 
broar eller underfarter: unionens 
finansiella stöd får inte överstiga 20 % av 
den stödberättigande kostnaden.

Or. en

Motivering

För att EU:s mål om att minska bullerbelastningen från järnvägstrafik ska kunna förverkligas 
bör särskild uppmärksamhet ägnas åt åtgärder på infrastruktur och rullande 
järnvägsmateriel som syftar till att förebygga och minska bullernivåerna. Föredragandena 
anser att det är särskilt viktigt att beakta vilken inverkan buller från järnvägstrafik har i 
tätbefolkade områden.

Ändringsförslag 443
Philippe De Backer, Phil Bennion, Gesine Meissner

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2 – led b – led iia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iia) Åtgärder för att stödja ny teknik och 
innovation för alla trasportslag, inklusive 
infrastruktur för alternativa bränslen och 
tekniker: unionens finansiella stöd får 
inte överstiga 20 % av den 
stödberättigande kostnaden.

Or. en

Ändringsförslag 444
Alejo Vidal-Quadras, Judith A. Merkies, Lambert van Nistelrooij, Jim Higgins, 
Kathleen Van Brempt
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Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2 – led b – led iia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iia) Åtgärder för att stödja ny teknik och 
innovation som minskar 
koldioxidutsläppen från något 
transportslag: unionens finansiella stöd 
får inte överstiga 50 % av den 
stödberättigande kostnaden.

Or. en

Ändringsförslag 445
Mara Bizzotto

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2 – led b – led iia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iia) För att förhindra att konkurrensen 
med vägtransporter snedvrids till nackdel 
för järnvägstransporter ska åtgärder som 
syftar till att minska bullret från 
godstransporter på järnväg genom 
eftermodifiering av befintlig rullande 
materiel vara berättigade till finansiellt 
stöd från unionen på upp till 30 % av den 
stödberättigande kostnaden.

Or. en

Ändringsförslag 446
Vladko Todorov Panayotov, Sophie Auconie

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2 – led b – led iia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iia) Åtgärder som gör det möjligt att 
minska koldioxidutsläppen från alla 
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transportslag genom omställning till 
innovativa, koldioxidsnåla och 
energieffektiva transporttekniker, 
införande av alternativa 
framdrivningssystem och 
tillhandahållande av lämplig 
stödinfrastruktur för att möjliggöra 
omställningen: unionens finansiella stöd 
får inte överstiga 20 % av den 
stödberättigande kostnaden; stödnivån får 
vid behov höjas för åtgärder som gäller 
gränsöverskridande avsnitt och som är av 
gemensamt EU-intresse.

Or. en

Motivering

Infrastruktur för alternativa bränslen är uttryckligen stödberättigad och betraktas som en 
prioritering inom TEN-T/Fonden för ett sammanlänkat Europa. Dock går det inte att ge 
några bidrag för detta utan att det införs infrastruktur för alternativa bränslen inom ramen 
för detta förslag till fond för ett sammanlänkat Europa.

Ändringsförslag 447
Paul Rübig

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2 – led b – led iia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iia) Åtgärder som stöder ny teknik och 
innovation för alla transportslag och 
bidrar till att minska utsläppen av 
växthusgaser: unionens finansiella stöd 
får inte överstiga 20 % av den 
stödberättigande kostnaden.

Or. de

Motivering

Ny teknik och innovation har ofta mer begränsad tillgång till marknaden än etablerad teknik 
och bör därför ha rätt till stöd.
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Ändringsförslag 448
Philippe De Backer

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2 – led b – led iib (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iib) Transportförbindelser på land till 
flygplatser, och åtgärder för att minska 
bullret från godstransporter på järnväg 
genom eftermodifiering av befintlig 
rullande materiel: unionens finansiella 
stöd får inte överstiga 20 % av den 
stödberättigande kostnaden.

Or. en

Ändringsförslag 449
Jelko Kacin

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) Åtgärder för att stödja 
gränsöverskridande vägsträckor: 30 % av 
den stödberättigande kostnaden.

Or. en

Ändringsförslag 450
Philip Bradbourn

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) Vägprojekt som syftar till att 
avlägsna flaskhalsar i TEN-T: unionens 
finansiella stöd får inte överstiga 10 % av 
den stödberättigande kostnaden.
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Or. en

Ändringsförslag 451
Bogusław Liberadzki

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) Bidrag för inköp av nya lok i 
samband med en skrotpremie för
i) diesel- eller hybridlok, om utsläppen 
blir påtagligt mindre än med det skrotade 
diesel- eller hybridloket: stödnivån får 
inte överstiga 20 % av den 
stödberättigande kostnaden för det nya 
loket,
ii) ellok, om den gränsöverskridande 
driften blir påtagligt bättre än med det 
skrotade loket: stödnivån får inte 
överstiga 20 % av den stödberättigande 
kostnaden för det nya loket.

Or. en

Motivering

En skrotpremie för lok (precis som för bilar i vissa EU-länder) skapar en miljövänligare 
järnvägstrafik och främjar en friktionsfri gränsöverskridande trafik med hjälp av 
driftskompatibla lok.

Ändringsförslag 452
Markus Ferber

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2 – led c – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) Det europeiska trafikstyrningssystemet 
för tåg (ERTMS): unionens finansiella 
stöd får inte överstiga 50 % av de 
stödberättigande kostnaderna.

utgår
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Or. de

Ändringsförslag 453
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2 – led c – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) Det europeiska trafikstyrningssystemet 
för tåg (ERTMS): unionens finansiella stöd 
får inte överstiga 50 % av de 
stödberättigande kostnaderna.

i) Det europeiska trafikstyrningssystemet 
för tåg (ERTMS) och 
flodinformationstjänster (RIS):  unionens 
finansiella stöd får inte överstiga 50 % av 
de stödberättigande kostnaderna.

Or. ro

Ändringsförslag 454
Sabine Wils

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2 – led c – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) Det europeiska trafikstyrningssystemet 
för tåg (ERTMS): unionens finansiella stöd 
får inte överstiga 50 % av den 
stödberättigande kostnaden.

i) Det europeiska trafikstyrningssystemet 
för tåg (ERTMS), innefattande mark- och 
ombordutrustning: unionens finansiella 
stöd får inte överstiga 50 % av den 
stödberättigande kostnaden.

Or. en

Motivering

Här behövs ett klarläggande.

Ändringsförslag 455
Michael Cramer

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2 – led c – led i
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) Det europeiska trafikstyrningssystemet 
för tåg (ERTMS): unionens finansiella stöd 
får inte överstiga 50 % av den 
stödberättigande kostnaden.

i) Det europeiska trafikstyrningssystemet 
för tåg (ERTMS) samt åtgärder för att 
minska bullret från godstransporter på 
järnväg vid källan genom 
eftermodifiering av befintlig rullande 
materiel: unionens finansiella stöd får inte 
överstiga 50 % av den stödberättigande 
kostnaden.

Or. en

Motivering

För att få allmänheten att acceptera godstransporter på järnväg, göra tysta tåg mer 
driftskompatibla och spara pengar genom att undvika dyrare bullerminskningsåtgärder på 
infrastrukturen bör EU ge incitament till eftermodifiering av befintlig rullande materiel.

Ändringsförslag 456
Oldřich Vlasák

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2 – led c – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) Det europeiska trafikstyrningssystemet 
för tåg (ERTMS): unionens finansiella stöd 
får inte överstiga 50 % av den 
stödberättigande kostnaden.

i) Det europeiska trafikstyrningssystemet 
för tåg (ERTMS) och 
flodinformationssystem: unionens 
finansiella stöd får inte överstiga 50 % av 
den stödberättigande kostnaden.

Or. en

Ändringsförslag 457
Georgios Koumoutsakos, Ismail Ertug

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2 – led c – led ia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ia) Åtgärder för att stödja utvecklingen av 
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sjömotorvägar: unionens finansiella stöd 
får inte överstiga 30 % av den 
stödberättigande kostnaden.

Or. en

Ändringsförslag 458
Marian-Jean Marinescu

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2 – led c – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) Trafikstyrningssystem, 
godstransporttjänster, säkra 
parkeringsplatser i stomvägnätet och 
åtgärder för att stödja utvecklingen av 
sjömotorvägar: unionens finansiella stöd 
får inte överstiga 20 % av den 
stödberättigande kostnaden.

ii) Trafikstyrningssystem av annat slag än 
ERTMS, godstransporttjänster, säkra 
parkeringsplatser i stomvägnätet och 
åtgärder för att stödja utvecklingen av 
sjömotorvägar: unionens finansiella stöd 
får inte överstiga 20 % av den 
stödberättigande kostnaden.

Or. en

Ändringsförslag 459
Michael Cramer

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2 – led c – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) Trafikstyrningssystem, 
godstransporttjänster, säkra 
parkeringsplatser i stomvägnätet och 
åtgärder för att stödja utvecklingen av 
sjömotorvägar: unionens finansiella stöd 
får inte överstiga 20 % av den 
stödberättigande kostnaden.

ii) Trafikstyrningssystem, 
godstransporttjänster och åtgärder för att 
stödja utvecklingen av sjömotorvägar:
unionens finansiella stöd får inte överstiga 
20 % av den stödberättigande kostnaden.

Or. en
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Ändringsförslag 460
Georgios Koumoutsakos, Ismail Ertug

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2 – led c – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) Trafikstyrningssystem, 
godstransporttjänster, säkra 
parkeringsplatser i stomvägnätet och 
åtgärder för att stödja utvecklingen av 
sjömotorvägar: unionens finansiella stöd 
får inte överstiga 20 % av den 
stödberättigande kostnaden.

ii) Trafikstyrningssystem, 
godstransporttjänster, säkra 
parkeringsplatser i stomvägnätet: unionens 
finansiella stöd får inte överstiga 20 % av 
den stödberättigande kostnaden.

Or. en

Ändringsförslag 461
Christine De Veyrac

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2 – led c – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) Trafikstyrningssystem, 
godstransporttjänster, säkra 
parkeringsplatser i stomvägnätet och 
åtgärder för att stödja utvecklingen av 
sjömotorvägar: unionens finansiella stöd 
får inte överstiga 20 % av den 
stödberättigande kostnaden.

ii) Vägtrafikstyrningssystem (ITS), 
godstransporttjänster, säkra 
parkeringsplatser i stomvägnätet och 
åtgärder för att stödja utvecklingen av 
sjömotorvägar samt införande av 
Sesar-systemet: unionens finansiella stöd 
får inte överstiga 20 % av den 
stödberättigande kostnaden.

Or. fr

Motivering

Aktörerna är allt som oftast inte jämspelta när de söker marknadsfinansiering. Därför bör det 
finansiella stödet kunna användas för genomförandet av Sesar i dess helhet och inte bara för 
dess markkomponenter.

Ändringsförslag 462
Isabelle Durant
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Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2 – led c – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) Trafikstyrningssystem, 
godstransporttjänster, säkra 
parkeringsplatser i stomvägnätet och 
åtgärder för att stödja utvecklingen av 
sjömotorvägar: unionens finansiella stöd 
får inte överstiga 20 % av den 
stödberättigande kostnaden.

ii) Trafikstyrningssystem, kombinerade 
transporttjänster, säkra parkeringsplatser i 
stomvägnätet och åtgärder för att stödja 
utvecklingen av sjömotorvägar: unionens 
finansiella stöd får inte överstiga 20 % av 
den stödberättigande kostnaden.

Or. en

Motivering

Samfinansieringen inom TEN-T bör endast stödja utvecklingen av de mest hållbara 
transportslagen.

Ändringsförslag 463
Antonio Cancian

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2 – led c – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) Trafikstyrningssystem, 
godstransporttjänster, säkra 
parkeringsplatser i stomvägnätet och 
åtgärder för att stödja utvecklingen av 
sjömotorvägar: unionens finansiella stöd 
får inte överstiga 20 % av den 
stödberättigande kostnaden.

ii) Vägtrafikstyrningssystem (ITS), 
godstransporttjänster och säkra 
parkeringsplatser i stomvägnätet: unionens 
finansiella stöd får inte överstiga 20 % av 
den stödberättigande kostnaden.

Or. en

Ändringsförslag 464
Vilja Savisaar-Toomast, Riikka Manner

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2 – led c – led ii



AM\912706SV.doc 65/126 PE496.338v01-00

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) Trafikstyrningssystem, 
godstransporttjänster, säkra 
parkeringsplatser i stomvägnätet och 
åtgärder för att stödja utvecklingen av 
sjömotorvägar: unionens finansiella stöd 
får inte överstiga 20 % av den 
stödberättigande kostnaden.

ii) Trafikstyrningssystem, bland annat 
införande av mark- och 
ombordkomponenterna inom RIS, 
VTMIS och Sesar, godstransporttjänster, 
säkra parkeringsplatser i stomvägnätet och 
åtgärder för att stödja utvecklingen av 
sjömotorvägar: unionens finansiella stöd 
får inte överstiga 30 % av den 
stödberättigande kostnaden.

Or. en

Ändringsförslag 465
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2 – led c – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) Trafikstyrningssystem,
godstransporttjänster, säkra 
parkeringsplatser i stomvägnätet och 
åtgärder för att stödja utvecklingen av 
sjömotorvägar: unionens finansiella stöd 
får inte överstiga 20 % av den 
stödberättigande kostnaden.

ii) Trafik- och logistikstyrningssystem, 
multimodala transportplattformar, 
godstransporttjänster, säkra 
parkeringsplatser i stomvägnätet och 
åtgärder för att stödja utvecklingen av 
sjömotorvägar: unionens finansiella stöd 
får inte överstiga 20 % av den 
stödberättigande kostnaden.

Or. en

Ändringsförslag 466
Antonio Cancian

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2 – led c – led iia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iia) Åtgärder för att stödja utvecklingen 
av sjömotorvägar: unionens finansiella 
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stöd får inte överstiga 30 % av den 
stödberättigande kostnaden.

Or. en

Ändringsförslag 467
Dominique Riquet, Inés Ayala Sender

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2 – led c – led iia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iia) Åtgärder som stöder ny teknik och 
innovation för alla transportslag: 
unionens finansiella stöd får inte 
överstiga 20 % av den stödberättigande 
kostnaden.

Or. en

Ändringsförslag 468
Antonio Cancian

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2 – led c – led iib (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iib) Åtgärder för att stödja införandet av 
Sesars komponenter: unionens finansiella 
stöd får inte överstiga 30 % av den 
stödberättigande kostnaden.

Or. en

Ändringsförslag 469
Sabine Wils

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 3 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Unionens finansiella stöd får inte 
överstiga 50 % av den stödberättigande 
kostnaden för studier och/eller bygg- och 
anläggningsarbeten.

(a) Unionens finansiella stöd får inte 
överstiga 50 % av den stödberättigande 
kostnaden för studier och 30 % av den 
stödberättigande kostnaden för bygg- och 
anläggningsarbeten.

Or. en

Motivering

Samma åtskillnad bör göras som i transportsektorn.

Ändringsförslag 470
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Unionens finansiella stöd får inte 
överstiga 50 % av den stödberättigande 
kostnaden för studier och/eller bygg- och 
anläggningsarbeten.

(a) För bidrag till studier får unionens 
finansiella stöd inte överstiga 50 % av de
stödberättigande kostnaderna.

Or. en

Ändringsförslag 471
António Fernando Correia de Campos

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Unionens finansiella stöd får inte 
överstiga 50 % av den stödberättigande 
kostnaden för studier och/eller bygg- och 
anläggningsarbeten.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. pt
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Ändringsförslag 472
Sabine Wils

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Nivåerna för medfinansiering får ökas 
till maximalt 80 % för åtgärder som utifrån 
de underlag som avses i artikel 15.2 a i 
förordning (EU) nr XXXX/2012 [riktlinjer 
för energiinfrastruktur] skapar en hög grad 
av regional eller unionsomfattande 
försörjningstrygghet, stärker solidariteten i 
unionen eller omfattar mycket innovativa 
lösningar.

(b) Nivåerna för medfinansiering får ökas 
till maximalt 50 % för åtgärder som utifrån 
de underlag som avses i artikel 15.2 a i 
förordning (EU) nr XXXX/2012 [riktlinjer 
för energiinfrastruktur] skapar en hög grad 
av regional eller unionsomfattande 
försörjningstrygghet, stärker solidariteten i 
unionen, stöder hållbar utveckling och 
utbyggnad av försörjningsanläggningar 
för förnybar energi eller omfattar mycket 
innovativa lösningar.

Or. en

Motivering

Hållbar utveckling av energi från förnybara källor måste väga lika tungt som en hög grad av 
försörjningstrygghet.

Ändringsförslag 473
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Nivåerna för medfinansiering får ökas 
till maximalt 80 % för åtgärder som 
utifrån de underlag som avses i 
artikel 15.2 a i förordning 
(EU) nr XXXX/2012 [riktlinjer för 
energiinfrastruktur] skapar en hög grad av 
regional eller unionsomfattande 
försörjningstrygghet, stärker solidariteten 
i unionen eller omfattar mycket 

(b) När det gäller bidrag till bygg- och 
anläggningsarbeten får finansiellt stöd 
från unionen ges endast till
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innovativa lösningar.

– projekt av gemensamt intresse som 
faller under kategorierna i punkt 1 a–d 
och punkt 2 i bilaga II till förordning 
(EU) nr XXXX/2012 [riktlinjer för 
energiinfrastruktur] i Cypern, Malta och 
de baltiska staterna, och
– projekt för energieffektivitet, förnybar 
energi och smarta elnät (på överförings-
och distributionsnivå);
för sådana projekt får nivåerna för
medfinansiering från unionen ökas till 
maximalt 80 %.

Or. en

Ändringsförslag 474
António Fernando Correia de Campos, Mario Pirillo

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Nivåerna för medfinansiering får ökas 
till maximalt 80 % för åtgärder som utifrån 
de underlag som avses i artikel 15.2 a i 
förordning (EU) nr XXXX/2012 [riktlinjer 
för transeuropeisk energiinfrastruktur] 
skapar en hög grad av regional eller 
unionsomfattande försörjningstrygghet, 
stärker solidariteten i unionen eller 
omfattar mycket innovativa lösningar.

(b) Nivåerna för medfinansiering får ökas 
upp till 70 % för åtgärder som utifrån de 
underlag som avses i artikel 15.2 a i 
förordning (EU) nr XXXX/2012 [riktlinjer 
för transeuropeisk energiinfrastruktur] 
skapar en hög grad av regional eller 
unionsomfattande försörjningstrygghet, 
bidrar till målen om hållbar utveckling 
eller omfattar mycket innovativa lösningar.

Or. pt

Ändringsförslag 475
Amelia Andersdotter

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 4 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Åtgärder för bredbandsnät: unionens 
finansiella stöd får inte överstiga 50 % av 
den stödberättigande kostnaden.

(a) Åtgärder för bredbandsnät: unionens 
finansiella stöd ska vara proportionerligt 
och rimligt i förhållande till den 
medfinansierande privata aktörens 
exklusivitetsperiod i fråga om drift och 
tillhandahållande av tjänster via nätet; 
generellt bör peering och tillträde till 
accessnätet vara obligatoriskt i samtliga 
fall, från det att uppbyggnaden av nätet 
avslutas, där unionens finansiella stöd 
eller annan offentlig finansiering 
överstiger 50 % av de stödberättigande 
kostnaderna för projektet.

Or. en

Ändringsförslag 476
Vicky Ford

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. De nivåer för medfinansiering som 
anges ovan får ökas med upp till 
10 procentenheter för åtgärder som har 
sektorsövergripande synergieffekter, 
uppnår målen för begränsning av 
klimatförändringar, ökar motståndskraften 
mot klimatförändringar eller minskar 
utsläppen av växthusgaser. Denna ökning 
bör inte gälla för de nivåer för 
medfinansiering som avses i artikel 11.

5. De nivåer för medfinansiering som 
anges ovan får ökas med upp till 
10 procentenheter för åtgärder som har 
sektorsövergripande synergieffekter, 
uppnår målen för begränsning av 
klimatförändringar, ökar motståndskraften 
mot klimatförändringar eller minskar 
utsläppen av växthusgaser eller, när det 
gäller bredband, för bredbandsprojekt i 
landsbygdsområden. Denna ökning bör 
inte gälla för de nivåer för medfinansiering 
som avses i artikel 11.

Or. en

Ändringsförslag 477
Nuno Teixeira
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Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. De nivåer för medfinansiering som 
anges ovan får ökas med upp till 
10 procentenheter för åtgärder som har 
sektorsövergripande synergieffekter, 
uppnår målen för begränsning av 
klimatförändringar, ökar motståndskraften 
mot klimatförändringar eller minskar 
utsläppen av växthusgaser. Denna ökning 
bör inte gälla för de nivåer för 
medfinansiering som avses i artikel 11.

5. De nivåer för medfinansiering som 
anges ovan får ökas med upp till 
10 procentenheter för åtgärder som har 
sektorsövergripande synergieffekter, 
uppnår målen för begränsning av 
klimatförändringar, ökar motståndskraften 
mot klimatförändringar eller minskar 
utsläppen av växthusgaser, samt för 
investeringar i områden med 
naturbetingade svårigheter, bland annat 
de yttersta randområdena, i enlighet med 
artiklarna 349 och 355 i EUF-fördraget.
Denna ökning bör inte gälla för de nivåer 
för medfinansiering som avses i artikel 11.

Or. pt

Motivering

När ett projekt av gemensamt intresse i de yttersta randområdena har valts ut bör det åtnjuta 
denna förhöjda nivå på grund av dessa områdens särdrag enligt artiklarna 355 och 349 i 
EUF-fördraget.

Ändringsförslag 478
Michael Cramer

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. De nivåer för medfinansiering som 
anges ovan får ökas med upp till 
10 procentenheter för åtgärder som har 
sektorsövergripande synergieffekter, 
uppnår målen för begränsning av 
klimatförändringar, ökar motståndskraften 
mot klimatförändringar eller minskar 
utsläppen av växthusgaser. Denna ökning 
bör inte gälla för de nivåer för 
medfinansiering som avses i artikel 11.

5. De nivåer för medfinansiering som 
anges ovan får ökas med upp till 10 
procentenheter för åtgärder som har 
sektorsövergripande synergieffekter, 
lämnar ett mätbart bidrag till målen för 
begränsning av klimatförändringar och
ökar motståndskraften mot 
klimatförändringar eller minskar utsläppen 
av växthusgaser jämfört med 1990 års 
nivåer. Kommissionen ska senast den 
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1 augusti 2013 utveckla en metod för 
bedömningen av och urvalskriterierna för 
dessa höjda medfinansieringsnivåer. 
Denna ökning bör inte gälla för de nivåer 
för medfinansiering som avses i artikel 11.

Or. en

Ändringsförslag 479
Ádám Kósa, Erik Bánki

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. De nivåer för medfinansiering som 
anges ovan får ökas med upp till 
10 procentenheter för åtgärder som har 
sektorsövergripande synergieffekter, 
uppnår målen för begränsning av 
klimatförändringar, ökar 
motståndskraften mot klimatförändringar 
eller minskar utsläppen av växthusgaser. 
Denna ökning bör inte gälla för de nivåer 
för medfinansiering som avses i 
artikel 11.

5. De nivåer för medfinansiering som 
anges ovan får ökas med upp till 
10 procentenheter jämfört med de 
procentsatser som anges i punkterna 2–4 
för följande åtgärder:

Or. en

Ändringsförslag 480
Mario Pirillo, António Fernando Correia de Campos

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. De nivåer för medfinansiering som 
anges ovan får ökas med upp till 
10 procentenheter för åtgärder som har 
sektorsövergripande synergieffekter,
uppnår målen för begränsning av 
klimatförändringar, ökar motståndskraften 

5. De nivåer för medfinansiering som 
anges ovan får ökas med upp till 
10 procentenheter jämfört med de 
procentsatser som anges i punkterna 2–4 i 
denna artikel för var och en av följande
åtgärder:
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mot klimatförändringar eller minskar 
utsläppen av växthusgaser. Denna ökning 
bör inte gälla för de nivåer för 
medfinansiering som avses i artikel 11.

a) Alla åtgärder med synergieffekter 
mellan minst två av de sektorer som 
omfattas av fonden (transport, energi och 
telekommunikationer). Unionens 
finansiella stöd ska komma från de 
sektorsspecifika anslag som anges i 
artikel 5.1 och ska stå i proportion till
varje sektors andel i åtgärden. 
b) Åtgärder som bidrar till att uppnå
målen för begränsning av 
klimatförändringar, ökar motståndskraften 
mot klimatförändringar eller minskar 
utsläppen av växthusgaser.
Denna ökning bör inte gälla för de nivåer 
för medfinansiering som avses i artikel 11.

Or. it

Ändringsförslag 481
António Fernando Correia de Campos

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Kommissionen ska i de årliga och 
fleråriga programmen enligt artikel 17 i 
denna förordning föreslå kriterier för när 
de medfinansieringsnivåer som fastställs i 
denna artikel ska beviljas.

Or. pt

Ändringsförslag 482
Ádám Kósa, Erik Bánki

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 5a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Alla åtgärder som förbättrar 
tillgången till transportinfrastrukturen för 
äldre, personer med nedsatt rörlighet och 
passagerare med funktionshinder.

Or. en

Ändringsförslag 483
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Storleken på det finansiella stöd som ska 
beviljas för de utvalda åtgärderna ska
anpassas på grundval av en 
kostnads-nyttoanalys för varje projekt, 
tillgängliga budgetmedel och behovet av 
att maximera hävstångseffekten av 
EU:s finansiering.

6. Storleken på det finansiella stöd som ska 
beviljas för de utvalda åtgärderna får 
anpassas på grundval av en 
kostnads-nyttoanalys för varje projekt, 
tillgängliga budgetmedel och behovet av 
att maximera hävstångseffekten av 
EU:s finansiering.

Or. en

Ändringsförslag 484
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb

Förslag till förordning
Artikel 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 11 utgår
Särskilda ansökningsomgångar för medel 

som överförts från 
Sammanhållningsfonden på 

transportområdet
1. Beträffande de 10 000 000 000 euro 
som överförs från 
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Sammanhållningsfonden [artikel XX i 
förordning XXX] för utnyttjande i 
medlemsstater som är berättigade till stöd 
från Sammanhållningsfonden ska 
särskilda ansökningsomgångar utlysas för 
projekt för upprättande av stomnätet 
uteslutande i medlemsstater som är 
berättigade till stöd från 
Sammanhållningsfonden.
2. För dessa särskilda 
ansökningsomgångar ska tillämpliga 
regler för transportsektorn enligt denna 
förordning tillämpas. Vid genomförandet 
av dessa ansökningsomgångar ska största 
möjliga företräde ges till projekt som 
respekterar de nationella anslagen inom 
ramen för Sammanhållningsfonden.
3. Genom undantag från artikel 10, och 
när det gäller de 10 000 000 000 euro som 
överförs från Sammanhållningsfonden 
[artikel XXX i förordning XX] för 
användning i medlemsstater som är 
berättigade till stöd från 
Sammanhållningsfonden, ska, för 
följande åtgärder, de högsta stödnivåerna 
vara de som tillämpas för 
Sammanhållningsfonden och som avses i 
artiklarna 22 och 110 i förordning 
(EU) nr XXX/2012 [förordning om 
gemensamma bestämmelser för 
Europeiska regionala utvecklingsfonden, 
Europeiska socialfonden, 
Sammanhållningsfonden, Europeiska 
jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 
och Europeiska havs- och fiskerifonden 
som omfattas av den gemensamma 
strategiska ramen, om allmänna 
bestämmelser för Europeiska regionala 
utvecklingsfonden, Europeiska 
socialfonden och 
Sammanhållningsfonden samt om 
upphävande av förordning 
(EG) nr 1083/2006]:
(a) Med avseende på bidrag till studier.
(b) Med avseende på bidrag till bygg- och 
anläggningsarbeten:
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i) Järnväg och inre vattenvägar.
ii) Åtgärder för att stödja 
gränsöverskridande vägsträckor.
iii) Transportförbindelser på land till 
hamnar och flygplatser, utveckling av 
multimodala plattformar och hamnar.
(c) Med avseende på bidrag för 
trafikstyrningssystem och tjänster:
i) Det europeiska trafikstyrningssystemet 
för tåg (ERTMS).
ii) Trafikstyrningssystem.

Or. en

Ändringsförslag 485
Michael Cramer

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Beträffande de 10 000 000 000 euro som 
överförs från Sammanhållningsfonden 
[artikel XX i förordning XXX] för 
utnyttjande i medlemsstater som är
berättigade till stöd från 
Sammanhållningsfonden ska särskilda 
ansökningsomgångar utlysas för projekt för 
upprättande av stomnätet uteslutande i 
medlemsstater som är berättigade till stöd 
från Sammanhållningsfonden.

1. Beträffande de [10 000 000 000 euro]
som överförs från Sammanhållningsfonden 
[artikel XX i förordning XXX] för 
utnyttjande uteslutande i medlemsstater 
som är berättigade till stöd från 
Sammanhållningsfonden ska särskilda 
ansökningsomgångar utlysas för projekt för 
upprättande av stomnätet uteslutande i 
medlemsstater som är berättigade till stöd 
från Sammanhållningsfonden.

Or. en

Ändringsförslag 486
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Beträffande de 10 000 000 000 euro som 
överförs från Sammanhållningsfonden 
[artikel XX i förordning XXX] för 
utnyttjande i medlemsstater som är 
berättigade till stöd från 
Sammanhållningsfonden ska särskilda 
ansökningsomgångar utlysas för projekt
för upprättande av stomnätet uteslutande i
medlemsstater som är berättigade till stöd 
från Sammanhållningsfonden.

1. Beträffande de [10 000 000 000 euro]
som överförs från Sammanhållningsfonden 
[artikel XX i förordning XXX] för 
utnyttjande i medlemsstater som är 
berättigade till stöd från 
Sammanhållningsfonden ska 
kommissionen föreslå 
finansieringsramarna för de 
medlemsstater som är berättigade till stöd 
från Sammanhållningsfonden.

Or. en

Ändringsförslag 487
Roberts Zīle

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Beträffande de 10 000 000 000 euro som 
överförs från Sammanhållningsfonden 
[artikel XX i förordning XXX] för 
utnyttjande i medlemsstater som är 
berättigade till stöd från 
Sammanhållningsfonden ska särskilda 
ansökningsomgångar utlysas för projekt för 
upprättande av stomnätet uteslutande i 
medlemsstater som är berättigade till stöd 
från Sammanhållningsfonden.

1. Beträffande de [10 000 000 000 euro]
som överförs från Sammanhållningsfonden 
[artikel XX i förordning XXX] för 
utnyttjande i medlemsstater som är 
berättigade till stöd från 
Sammanhållningsfonden ska särskilda 
ansökningsomgångar utlysas för projekt för 
upprättande av stomnätet (i synnerhet 
korridorerna för stomnät) uteslutande i 
medlemsstater som är berättigade till stöd 
från Sammanhållningsfonden.

Or. en

Motivering

Med tanke på de begränsade ekonomiska resurserna för hela stomnätet och med tanke på 
måldatumet 2030 för upprättandet av ett stomnät bör de 10 miljarder euro som ska överföras 
från Sammanhållningsfonden användas av stödberättigade medlemsstater till projekt för 
stomnätskorridorer, eftersom dessa korridorer är en topprioritering.
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Ändringsförslag 488
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Beträffande de 10 000 000 000 euro som 
överförs från Sammanhållningsfonden 
[artikel XX i förordning XXX] för 
utnyttjande i medlemsstater som är 
berättigade till stöd från 
Sammanhållningsfonden ska särskilda 
ansökningsomgångar utlysas för projekt för 
upprättande av stomnätet uteslutande i 
medlemsstater som är berättigade till stöd 
från Sammanhållningsfonden.

1. Beträffande de [10 000 000 000 euro]
som överförs från Sammanhållningsfonden 
[artikel XX i förordning XXX] för 
utnyttjande på grundval av nationella 
anslag i medlemsstater som är berättigade 
till stöd från Sammanhållningsfonden ska 
särskilda ansökningsomgångar utlysas för 
projekt för upprättande av stomnätet och 
det övergripande nätet uteslutande i 
medlemsstater som är berättigade till stöd 
från Sammanhållningsfonden.

Or. ro

Ändringsförslag 489
Krišjānis Kariņš

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. För dessa särskilda ansökningsomgångar 
ska tillämpliga regler för transportsektorn
enligt denna förordning tillämpas. Vid 
genomförandet av dessa 
ansökningsomgångar ska största möjliga 
företräde ges till projekt som respekterar 
de nationella anslagen inom ramen för 
Sammanhållningsfonden.

2. För dessa särskilda ansökningsomgångar 
ska tillämpliga regler för transportsektorn 
enligt denna förordning tillämpas.

Or. lv

Ändringsförslag 490
Zigmantas Balčytis
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Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. För dessa särskilda ansökningsomgångar 
ska tillämpliga regler för transportsektorn 
enligt denna förordning tillämpas. Vid 
genomförandet av dessa 
ansökningsomgångar ska största möjliga 
företräde ges till projekt som respekterar
de nationella anslagen inom ramen för 
Sammanhållningsfonden.

2. För dessa särskilda ansökningsomgångar 
ska tillämpliga regler för transportsektorn 
enligt denna förordning tillämpas. Vid 
genomförandet av dessa 
ansökningsomgångar ska projekten väljas 
ut under iakttagande av de nationella 
anslagen inom ramen för 
Sammanhållningsfonden.

Or. en

Ändringsförslag 491
Marian-Jean Marinescu

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. För dessa särskilda ansökningsomgångar 
ska tillämpliga regler för transportsektorn 
enligt denna förordning tillämpas. Vid 
genomförandet av dessa 
ansökningsomgångar ska största möjliga
företräde ges till projekt som respekterar de 
nationella anslagen inom ramen för
Sammanhållningsfonden.

2. För dessa särskilda ansökningsomgångar 
ska tillämpliga regler för transportsektorn 
enligt denna förordning tillämpas. Vid 
genomförandet av dessa 
ansökningsomgångar ska företräde ges till 
projekt som respekterar varje medlemsstats 
överföring från Sammanhållningsfonden.

Or. en

Ändringsförslag 492
Dominique Riquet, Inés Ayala Sender

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. För dessa särskilda ansökningsomgångar 2. För dessa särskilda ansökningsomgångar 
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ska tillämpliga regler för transportsektorn 
enligt denna förordning tillämpas. Vid 
genomförandet av dessa 
ansökningsomgångar ska största möjliga 
företräde ges till projekt som respekterar
de nationella anslagen inom ramen för 
Sammanhållningsfonden.

ska tillämpliga regler för transportsektorn 
enligt denna förordning tillämpas. Fram 
till den 31 december 2016 ska projekt som
är berättigade till finansiering väljas ut 
med respekt för de nationella anslagen 
inom ramen för Sammanhållningsfonden. 
Från och med den 1 januari 2017 ska 
medel som överförts till Fonden för ett 
sammanlänkat Europa, och som inte har 
fördelats till ett 
transportinfrastrukturprojekt, göras 
tillgängliga för alla medlemsstater som är 
berättigade till stöd från 
Sammanhållningsfonden för att 
finansiera transportinfrastrukturprojekt 
enligt förordningen om inrättande av 
Fonden för ett sammanlänkat Europa.

Or. en

Ändringsförslag 493
Andrzej Grzyb

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. För dessa särskilda 
ansökningsomgångar ska tillämpliga 
regler för transportsektorn enligt denna 
förordning tillämpas. Vid genomförandet 
av dessa ansökningsomgångar ska största 
möjliga företräde ges till projekt som 
respekterar de nationella anslagen inom 
ramen för Sammanhållningsfonden.

2. Vid genomförandet av dessa 
finansieringsramar ska största möjliga 
företräde ges till projekt som respekterar de 
nationella anslagen inom ramen för 
Sammanhållningsfonden. Särskild 
uppmärksamhet bör ägnas åt svårigheter 
med projektutformningen som kan uppstå 
för en del medlemsstater samt åt en jämn 
geografisk fördelning av projekten.

Or. en

Ändringsförslag 494
Roberts Zīle
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Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. För dessa särskilda ansökningsomgångar 
ska tillämpliga regler för transportsektorn 
enligt denna förordning tillämpas. Vid 
genomförandet av dessa 
ansökningsomgångar ska största möjliga 
företräde ges till projekt som respekterar
de nationella anslagen inom ramen för 
Sammanhållningsfonden.

2. För dessa särskilda ansökningsomgångar 
ska tillämpliga regler för transportsektorn 
enligt denna förordning tillämpas.

Till och med den 31 december 2017 ska, 
vid genomförandet av dessa 
ansökningsomgångar, projekt som är 
berättigade till finansiering väljas ut med 
uttrycklig respekt för de nationella 
anslagen inom ramen för 
Sammanhållningsfonden.

Från och med den 1 januari 2018 ska 
medel som överförts till Fonden för ett 
sammanlänkat Europa, och som inte har 
fördelats till ett 
transportinfrastrukturprojekt av 
medlemsstater i enlighet med deras 
tilldelade anslag, göras tillgängliga för 
alla medlemsstater som är berättigade till 
stöd från Sammanhållningsfonden för att 
finansiera transportinfrastrukturprojekt; 
dessa projekt ska väljas ut enligt 
principen ”först till kvarn”.

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 495
Michael Cramer
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Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Genom undantag från artikel 10, och när 
det gäller de 10 000 000 000 euro som 
överförs från Sammanhållningsfonden 
[artikel XXX i förordning XX] för 
användning i medlemsstater som är 
berättigade till stöd från 
Sammanhållningsfonden, ska, för följande 
åtgärder, de högsta stödnivåerna vara de 
som tillämpas för Sammanhållningsfonden 
och som avses i artiklarna 22 och 110 i 
förordning (EU) nr XXX/2012 [förordning 
om gemensamma bestämmelser för 
Europeiska regionala utvecklingsfonden, 
Europeiska socialfonden, 
Sammanhållningsfonden, Europeiska 
jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 
och Europeiska havs- och fiskerifonden 
som omfattas av den gemensamma 
strategiska ramen, om allmänna 
bestämmelser för Europeiska regionala 
utvecklingsfonden, Europeiska 
socialfonden och Sammanhållningsfonden 
samt om upphävande av förordning 
(EG) nr 1083/2006]45:

3. Genom undantag från artikel 10, och när 
det gäller de [10 000 000 000 euro] som 
överförs från Sammanhållningsfonden 
[artikel XXX i förordning XX] för 
användning uteslutande i medlemsstater 
som är berättigade till stöd från 
Sammanhållningsfonden, ska, för följande 
åtgärder, de högsta stödnivåerna vara de 
som tillämpas för Sammanhållningsfonden 
och som avses i artiklarna 22 och 110 i 
förordning (EU) nr XXX/2012 [förordning 
om gemensamma bestämmelser för 
Europeiska regionala utvecklingsfonden, 
Europeiska socialfonden, 
Sammanhållningsfonden, Europeiska 
jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 
och Europeiska havs- och fiskerifonden 
som omfattas av den gemensamma 
strategiska ramen, om allmänna 
bestämmelser för Europeiska regionala 
utvecklingsfonden, Europeiska 
socialfonden och Sammanhållningsfonden 
samt om upphävande av förordning 
(EG) nr 1083/2006]45:

Or. en

Ändringsförslag 496
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Genom undantag från artikel 10, och när 
det gäller de 10 000 000 000 euro som 
överförs från Sammanhållningsfonden 
[artikel XXX i förordning XX] för 
användning i medlemsstater som är 

3. Genom undantag från artikel 10, och när 
det gäller de [10 000 000 000] euro som 
överförs från Sammanhållningsfonden 
[artikel XXX i förordning XX] för 
användning på grundval av nationella 
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berättigade till stöd från 
Sammanhållningsfonden, ska, för följande 
åtgärder, de högsta stödnivåerna vara de 
som tillämpas för Sammanhållningsfonden 
och som avses i artiklarna 22 och 110.3 i 
förordning (EU) nr XXX/2012 [förordning 
om gemensamma bestämmelser för 
Europeiska regionala utvecklingsfonden, 
Europeiska socialfonden, 
Sammanhållningsfonden, Europeiska 
jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 
och Europeiska havs- och fiskerifonden 
som omfattas av den gemensamma 
strategiska ramen, om allmänna 
bestämmelser för Europeiska regionala 
utvecklingsfonden, Europeiska 
socialfonden och Sammanhållningsfonden 
samt om upphävande av förordning 
(EG) nr 1083/2006]45:

anslag i medlemsstater som är berättigade 
till stöd från Sammanhållningsfonden, ska, 
för följande åtgärder, de högsta 
stödnivåerna vara de som tillämpas för 
Sammanhållningsfonden och som avses i 
artiklarna 22 och 110.3 i förordning 
(EU) nr XXX/2012 [förordning om 
gemensamma bestämmelser för Europeiska 
regionala utvecklingsfonden, Europeiska 
socialfonden, Sammanhållningsfonden, 
Europeiska jordbruksfonden för 
landsbygdsutveckling och Europeiska 
havs- och fiskerifonden som omfattas av 
den gemensamma strategiska ramen, om 
allmänna bestämmelser för Europeiska 
regionala utvecklingsfonden, Europeiska 
socialfonden och Sammanhållningsfonden 
samt om upphävande av förordning 
(EG) nr 1083/2006]45:

Or. ro

Ändringsförslag 497
Dominique Riquet, Inés Ayala Sender

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. För att stödja medlemsstater som är 
berättigade till Sammanhållningsfonden 
och som kan ha svårt att utse projekt med 
tillräcklig mognad och kvalitet och 
tillräckligt EU-mervärde ska särskild 
uppmärksamhet ägnas åt åtgärder för 
programstöd som omfattas av Fonden för 
ett sammanlänkat Europa och som syftar 
till att förbättra den institutionella 
kapaciteten och effektiviteten hos 
offentliga förvaltningar och offentliga 
tjänster med anknytning till utveckling 
och genomförande av sådana projekt som 
anges i bilaga I till denna förordning. För 
att de överförda medlen ska utnyttjas 
maximalt i alla medlemsstater som är 
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berättigade till Sammanhållningsfonden 
får kommissionen anordna fler 
ansökningsomgångar.

Or. en

Ändringsförslag 498
Roberts Zīle, Konrad Szymański

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. De [10 000 000 000 euro] som 
överförs från Sammanhållningsfonden 
ska inte räknas in i taket på […]¹ % av 
BNP för medlemsstater som är 
berättigade till finansiering från 
Sammanhållningsfonden.
__________
¹ I väntan på en överenskommelse om den 
fleråriga budgetramen för 2014–2020.

Or. en

Motivering

De medel från Sammanhållningsfonden som finns tillgängliga inom ramen för Fonden för ett 
sammanlänkat Europa ska inte omfattas av ett tak på 2,5 % av BNP (eller något annat tak 
som kommer att fastställas i den övergripande överenskommelsen om den fleråriga 
budgetramen). Detta är väsentligt för att undvika situationer där ett helt projekt står stilla 
och måste frysas för att en av de deltagande medlemsstaterna har nått sitt tak för 
sammanhållningsstöd.

Ändringsförslag 499
Michael Cramer, Karim Zéribi

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Stöd från Sammanhållningsfonden till 
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projekt som avser hållbar 
transportinfrastruktur med ett europeiskt 
mervärde och som finns förtecknade i 
bilagan till förordning (EU) nr …/2013 
om inrättande av Fonden för ett 
sammanlänkat Europa 
(FSE-förordningen) ska ges i enlighet 
med förordningen om 
Sammanhållningsfonden och förordning 
(EU) nr …/2013 om unionens riktlinjer 
för utbyggnad av det transeuropeiska 
transportnätet (TEN-T-förordningen). 

Or. en

Ändringsförslag 500
Michael Cramer, Karim Zéribi

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 3b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3b. Kommissionen ska varje år föreslå, 
och Europaparlamentet och rådet besluta, 
vilka av de projekt som samfinansieras via 
Sammanhållningsfonden och definieras i 
FSE-förordningen och 
TEN-T-förordningen som ska väljas ut. 
Kommissionen ska ansvara för 
förvaltningen och genomförandet av de 
beslutade projekten i enlighet med 
FSE-förordningen och 
TEN-T-förordningen. 

Or. en

Ändringsförslag 501
Nuno Teixeira

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 3 – led b – led i
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) Järnväg och inre vattenvägar. i) Järnväg, inre vattenvägar och 
sjömotorvägar.

Or. pt

Ändringsförslag 502
Marian-Jean Marinescu

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 3 – led b – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) Järnväg och inre vattenvägar. i) Väg, järnväg och inre vattenvägar.

Or. en

Ändringsförslag 503
Michael Cramer

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 3 – led b – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) Järnväg och inre vattenvägar. i) Järnväg och hållbara, farbara inre 
vattenvägar.

Or. en

Ändringsförslag 504
Zigmantas Balčytis

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 3 – led b – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) Åtgärder för att stödja ii) Åtgärder för att stödja 
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gränsöverskridande vägsträckor. gränsöverskridande vägsträckor, 
TEN-T-stomvägnät och, i medlemsstater 
utan järnvägsnät, TEN-T-vägnätet.

Or. en

Ändringsförslag 505
Michael Cramer, Karim Zéribi

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 3 – led b – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) Åtgärder för att stödja 
gränsöverskridande vägsträckor.

ii) Åtgärder för att stödja 
gränsöverskridande järnvägssträckor, med 
fokus på gränsöverskridande sträckor 
som har varit övergivna eller avskurna 
sedan andra världskriget.

Or. en

Ändringsförslag 506
Nuno Teixeira

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 3 – led b – led iia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iia) Åtgärder för att stödja utvecklingen 
av sjömotorvägar.

Or. pt

Ändringsförslag 507
Zigmantas Balčytis

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 3 – led b – led iii
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

iii) Transportförbindelser på land till 
hamnar och flygplatser, utveckling av 
multimodala plattformar och hamnar.

iii) Transportförbindelser på land till 
hamnar och flygplatser samt utveckling av 
multimodala plattformar – bland annat 
anordningar för automatisk 
spårviddsändring – och av hamnar.

Or. en

Ändringsförslag 508
Michael Cramer, Karim Zéribi

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 3 – led b – led iii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iii) Transportförbindelser på land till 
hamnar och flygplatser, utveckling av 
multimodala plattformar och hamnar.

iii) Transportförbindelser på land till 
hamnar, utveckling av multimodala 
plattformar, industrispår och hamnar samt 
sammanlänkningspunkter, med företräde 
för järnvägsförbindelser.

Or. en

Ändringsförslag 509
Zigmantas Balčytis

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 3 – led b – led iiia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iiia) Åtgärder för att minska 
stadsområdens exponering för de negativa 
effekterna av förbipasserande järnvägs-
och vägtransporter.

Or. en
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Ändringsförslag 510
Konrad Szymański, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 3 – led b – led iiia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iiia) Åtgärder som är inriktade på att 
minska järnvägsbuller, bland annat 
genom eftermodifiering av befintlig 
rullande materiel, för att se till att 
TEN-T-nätet används på ett hållbart sätt 
med iakttagande av gränsvärdena för 
buller.

Or. en

Ändringsförslag 511
Artur Zasada

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 3 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) Åtgärder som är inriktade på att 
minska järnvägsbuller, bland annat 
genom eftermodifiering av befintlig 
rullande materiel, för att se till att 
TEN-T-nätet används på ett hållbart sätt 
med iakttagande av gränsvärdena för 
buller.

Or. en

Ändringsförslag 512
Konrad Szymański, Oldřich Vlasák, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 3 – led c – led i
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) Det europeiska trafikstyrningssystemet 
för tåg (ERTMS).

i) Det europeiska trafikstyrningssystemet 
för tåg (ERTMS), flodinformationstjänster 
(RIS) samt övervaknings- och 
informationssystem för sjötrafik 
(VTMIS).

Or. en

Ändringsförslag 513
Marian-Jean Marinescu

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 3 – led c – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) Trafikstyrningssystem. ii) Trafikstyrningssystem av annat slag än 
ERTMS.

Or. en

Ändringsförslag 514
Michael Cramer

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 3 – led c – led iia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iia) Åtgärder för att minska bullret från 
godstransporter på järnväg vid källan.

Or. en

Ändringsförslag 515
Artur Zasada

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska, utom i särskilt 
motiverade fall, dra in finansiellt stöd som 
beviljats för åtgärder som inte har inletts 
inom ett år efter det startdatum som anges i 
stödvillkoren.

1. Kommissionen ska, utom i särskilt 
motiverade fall, dra in finansiellt stöd som 
beviljats för åtgärder som inte har inletts 
inom två år efter det startdatum som anges 
i stödvillkoren.

Or. en

Ändringsförslag 516
Franck Proust

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) om oegentligheter har förekommit i 
samband med genomförandet av åtgärden 
med avseende på bestämmelserna i 
unionsrätten,

(a) om det i samband med stödmottagares 
och projektutförares genomförande av 
åtgärden har förekommit oegentligheter
med avseende på bestämmelserna i 
unionsrätten, särskilt arbets-, social- och 
miljörätten,

Or. fr

Ändringsförslag 517
Jean-Jacob Bicep

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) efter utvärdering av projektets 
utveckling, i synnerhet om genomförandet 
av åtgärden försenas avsevärt.

(c) efter utvärdering av projektets 
utveckling, i synnerhet om genomförandet 
av åtgärden försenas avsevärt och 
omotiverat.

Or. fr
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Ändringsförslag 518
Laurence J.A.J. Stassen

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen får begära återbetalning 
av det beviljade finansiella stödet om den 
åtgärd som omfattas av stödet inte har 
genomförts inom två år från och med det 
slutdatum som fastställs i stödvillkoren.

utgår

Or. nl

Ändringsförslag 519
Mara Bizzotto

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen får begära återbetalning 
av det beviljade finansiella stödet om den 
åtgärd som omfattas av stödet inte har 
genomförts inom två år från och med det 
slutdatum som fastställs i stödvillkoren.

3. Kommissionen får begära återbetalning 
av det beviljade finansiella stödet om den 
åtgärd som omfattas av stödet inte har 
genomförts inom fyra år från och med det 
slutdatum som fastställs i stödvillkoren.

Or. it

Motivering

Det är tillrådligt att återinföra den fyraårsfrist som gäller i den nuvarande förordningen 
((EG) nr 680/2007) om finansiellt TEN-stöd.

Ändringsförslag 520
Michael Cramer

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 3a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Kommissionen får begära att det 
finansiella stödet betalas tillbaka om 
infrastruktur som samfinansierats av EU 
inte utnyttjas eller om den överges eller 
nedmonteras.

Or. en

Ändringsförslag 521
Michael Cramer, Eva Lichtenberger

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Om en åtgärd försenas med mer än 
ett år jämfört med den planerade 
tidtabellen i en situation där en 
medlemsstat inte kan garantera tillräcklig 
finansiering på grund av finanskrisens 
effekter, får kommissionen införa ett 
moratorium och undersöka möjligheten 
att i stället uppgradera befintlig 
infrastruktur som ett snabbare alternativ.

Or. en

Ändringsförslag 522
Philip Bradbourn

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Innan kommissionen fattar något av de 
beslut som avses i punkterna 1, 2 och 3 ska 
den utreda ärendet och underrätta de 
berörda stödmottagarna så att de kan lägga 
fram sina synpunkter inom en viss tid.

4. Innan kommissionen fattar något av de 
beslut som avses i punkterna 1, 2 och 3 ska 
den utreda ärendet och underrätta de 
berörda stödmottagarna så att de kan lägga 
fram sina synpunkter inom en viss tid.
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Kommissionen ska underrätta 
Europaparlamentet och rådet om alla 
beslut som fattats i samband med 
antagandet av de årliga programmen 
enligt artikel 17.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 13a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 13a
För att säkra en omfattande och rättvis 
konkurrens för projekt som finansieras 
via Fonden för ett sammanlänkat Europa 
ska kontraktsformen stämma överens med 
projektmålen och omständigheterna kring 
projektet. Kontraktsvillkoren ska vara så 
utformade att de risker som är förenade 
med uppdraget fördelas på ett rättvist sätt 
så att priset blir så lönsamt som möjligt 
och uppdraget kan utföras på effektivast 
möjliga sätt. Denna princip ska gälla 
oavsett om en nationell eller internationell 
kontraktsmodell används.

Or. de

Motivering

I vissa EU-länder finns en tilltagande trend bland upphandlande myndigheter att modifiera 
de allmänna kontraktsvillkoren genom särskilda kontraktsvillkor och därigenom ändra 
riskfördelningen i samband med offentliga projekt. Sådana ändringar i riskfördelningen 
inverkar negativt inte bara på uppdragstagarnas kontraktssituation utan även på det 
allmänna konkurrensklimatet i de berörda länderna och på projektet som sådant.

Ändringsförslag 524
Werner Langen
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Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Kontraktsformerna ska stämma 
överens med projektets grundvalar och 
omständigheterna kring projektet och 
säkerställa en rättvis och omfattande 
konkurrens i samband med 
ansökningsomgångar som samfinansieras 
med medel ur fonden.
För att bästa och ekonomiskt mest 
fördelaktiga pris och effektivast möjliga 
genomförande ska uppnås bör kontraktets 
grundvalar fastställas på ett rättvist sätt 
som motsvarar riskerna, och denna 
princip bör tillämpas oberoende av 
nationella eller internationella 
standarder.

Or. de

Ändringsförslag 525
Sabine Wils

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Följande finansieringsinstrument får
användas:

3. Om medlemsstaten eller enheten enligt 
artikel 9 tydligt begär det vid inlämnandet 
av projektförslaget får följande 
finansieringsinstrument användas:

Or. en

Motivering

Finansieringsinstrumenten måste tydligt anges och ingå i den preliminära finansieringsramen 
för det projektförslag som medlemsstaten eller den berättigade juridiska enheten lämnar in.

Ändringsförslag 526
Ivo Belet
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Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 3 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) Finansieringsinstrument som syftar 
till att underlätta privata investeringar i 
innovativ teknik med högre 
investeringsrisker.

Or. en

Ändringsförslag 527
Antonio Cancian

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Lån och/eller garantier som främjas 
genom riskfördelningsinstrument, 
inbegripet förbättringsmekanism för 
projektobligationer, som ett finansinstitut 
utfärdat på grundval av egna medel med 
bidrag från unionen för avsättning och/eller 
kapitaltilldelning.

b) Lån och/eller garantier som främjas 
genom riskfördelningsinstrument, 
inbegripet bland annat 
förbättringsmekanism för 
projektobligationer, som ett finansinstitut 
utfärdat på grundval av egna medel med 
bidrag från unionen för avsättning och/eller 
kapitaltilldelning.

Or. en

Motivering

Syftet är att uttryckligen klargöra att förbättringsmekanismen för projektobligationer är ett av 
flera möjliga instrument.

Ändringsförslag 528
Dieter-Lebrecht Koch

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 3 – led ba (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Specifika finansieringsinstrument 
som främjar privata investeringar vid 
införande av ny innovativ teknik med 
högre investeringsrisker.

Or. de

Ändringsförslag 529
Jim Higgins

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Andra finansieringsinstrument. c) Särskilda finansieringsinstrument som 
syftar till att underlätta privata 
investeringar i infrastrukturprojekt med 
ny teknik och innovation som gör ett 
transportslag miljömässigt mer hållbart 
och som uppvisar högre 
investeringsrisker.

Or. en

Motivering

Det föreslås nya finansieringsinstrument för att underlätta investeringar i infrastruktur. Innan 
innovativ och ny teknik blir vardagsmat är framför allt finansieringen ett bekymmer. Därför 
kommer det att vara väldigt viktigt med särskilt avsedda instrument som säkrar tillräcklig 
finansiering för att den nya tekniken ska kunna tillverkas i större skala och hävda sig och den 
vägen få tillgång till kapital genom konventionella finansieringsmekanismer.

Ändringsförslag 530
Lambert van Nistelrooij

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Andra finansieringsinstrument. c) Särskilda finansieringsinstrument som 
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syftar till att underlätta privata 
investeringar i infrastrukturprojekt med 
ny teknik och innovation som gör ett 
transportslag miljömässigt mer hållbart 
och som uppvisar högre 
investeringsrisker.

Or. en

Ändringsförslag 531
Britta Thomsen

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 3 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) Särskilda finansieringsinstrument 
som syftar till att underlätta privata 
investeringar i infrastrukturprojekt med 
ny teknik och innovation som gör ett 
transportslag miljömässigt mer hållbart 
och som uppvisar högre 
investeringsrisker.

Or. en

Motivering

Det föreslås nya finansieringsinstrument för att underlätta investeringar i infrastruktur. Innan 
innovativ och ny teknik blir vardagsmat är framför allt finansieringen ett bekymmer. 
Befintliga instrument (som lånegarantier till TEN-T-projekt) kan inte stödja innovativa 
projekt på grund av den högre riskprofilen och svårigheterna att förutse genomslag och 
användaravgifter.

Ändringsförslag 532
Marian-Jean Marinescu

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Åtgärder med stöd genom 
finansieringsinstrument ska väljas ut enligt 

1. Åtgärder med stöd genom 
finansieringsinstrument ska väljas ut enligt 
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principen ”först-till-kvarn” och ska 
eftersträva sektoriell diversifiering i 
enlighet med artiklarna 3 och 4 samt 
gradvis geografisk diversifiering mellan 
medlemsstaterna.

principen ”först-till-kvarn” och ska 
eftersträva sektoriell diversifiering i 
enlighet med artiklarna 3 och 4 samt 
geografisk diversifiering mellan 
medlemsstaterna.

Or. en

Ändringsförslag 533
Nuno Teixeira

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Åtgärder med stöd genom 
finansieringsinstrument ska väljas ut enligt 
principen ”först-till-kvarn” och ska 
eftersträva sektoriell diversifiering i 
enlighet med artiklarna 3 och 4 samt 
gradvis geografisk diversifiering mellan 
medlemsstaterna.

1. Åtgärder med stöd genom 
finansieringsinstrument ska väljas ut enligt 
principen ”först-till-kvarn” och ska 
eftersträva sektoriell diversifiering i 
enlighet med artiklarna 3 och 4 samt 
geografisk diversifiering mellan unionens 
medlemsstater och regioner.

Or. pt

Motivering

Sektoriell och geografisk diversifiering måste ske med beaktande inte bara av 
medlemsstaterna utan även av unionens regioner.

Ändringsförslag 534
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Åtgärder med stöd genom 
finansieringsinstrument ska väljas ut enligt 
principen ”först-till-kvarn” och ska 
eftersträva sektoriell diversifiering i 
enlighet med artiklarna 3 och 4 samt 
gradvis geografisk diversifiering mellan 

1. Åtgärder med stöd genom 
finansieringsinstrument ska väljas ut enligt 
principen om sektoriell och territoriell 
diversifiering i enlighet med artiklarna 3 
och 4 samt gradvis geografisk 
diversifiering mellan medlemsstaterna.
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medlemsstaterna.

Or. ro

Ändringsförslag 535
Philip Bradbourn

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Åtgärder med stöd genom 
finansieringsinstrument ska väljas ut enligt 
principen ”först-till-kvarn” och ska 
eftersträva sektoriell diversifiering i 
enlighet med artiklarna 3 och 4 samt 
gradvis geografisk diversifiering mellan 
medlemsstaterna.

1. Åtgärder med stöd genom 
finansieringsinstrument ska eftersträva 
sektoriell diversifiering i enlighet med 
artiklarna 3 och 4 samt gradvis geografisk 
diversifiering mellan medlemsstaterna.

Or. en

Motivering

Urvalskriterierna för projekten måste förbättras.

Ändringsförslag 536
András Gyürk

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Åtgärder med stöd genom 
finansieringsinstrument ska väljas ut enligt 
principen ”först-till-kvarn” och ska 
eftersträva sektoriell diversifiering i 
enlighet med artiklarna 3 och 4 samt 
gradvis geografisk diversifiering mellan 
medlemsstaterna.

1. Åtgärder med stöd genom 
finansieringsinstrument ska väljas ut på 
grundval av mognadsgrad och ska 
eftersträva sektoriell diversifiering i 
enlighet med artiklarna 3 och 4 samt 
gradvis geografisk diversifiering mellan 
medlemsstaterna.

Or. en
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Ändringsförslag 537
Konrad Szymański

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Åtgärder med stöd genom 
finansieringsinstrument ska väljas ut enligt 
principen ”först-till-kvarn” och ska 
eftersträva sektoriell diversifiering i 
enlighet med artiklarna 3 och 4 samt 
gradvis geografisk diversifiering mellan 
medlemsstaterna.

1. Åtgärder med stöd genom 
finansieringsinstrument ska eftersträva 
sektoriell diversifiering i enlighet med 
artiklarna 3 och 4 samt gradvis geografisk 
diversifiering mellan medlemsstaterna.

Or. en

Ändringsförslag 538
António Fernando Correia de Campos

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Åtgärder med stöd genom 
finansieringsinstrument ska väljas ut enligt 
principen ”först-till-kvarn” och ska
eftersträva sektoriell diversifiering i 
enlighet med artiklarna 3 och 4 samt 
gradvis geografisk diversifiering mellan 
medlemsstaterna.

1. Åtgärder som berättigar till stöd genom 
finansieringsinstrument i enlighet med 
artikel 17 i denna förordning ska 
eftersträva sektoriell och geografisk
diversifiering mellan medlemsstaterna och 
uppfylla följande kriterier:

(a) Svara mot målen i 
Europa 2020-strategin.
(b) Ha ett europeiskt mervärde.
(c) Undvika snedvridning av 
konkurrensen på den inre marknaden.
(d) Ge en hävstångs- eller 
multiplikatoreffekt åt unionens stöd. 

Or. pt
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Ändringsförslag 539
Philip Bradbourn

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Finansieringsinstrumenten ska syfta till 
att bevara värdet på tillgångar som 
tillhandahålls med hjälp av unionens 
budget. De får ge godtagbar avkastning i 
syfte att uppfylla andra partners eller 
investerares mål.

3. Finansieringsinstrumenten ska syfta till 
att bevara värdet på tillgångar som 
tillhandahålls med hjälp av unionens 
budget. De får ge godtagbar avkastning, 
dock utan att äventyra genomförandet av 
de åtgärder som stöds inom ramen för 
denna förordning och utan att medföra 
några förpliktelser för EU-budgeten.

Or. en

Ändringsförslag 540
Sabine Wils

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Finansieringsinstrumenten ska syfta till 
att bevara värdet på tillgångar som 
tillhandahålls med hjälp av unionens 
budget. De får ge godtagbar avkastning i 
syfte att uppfylla andra partners eller 
investerares mål.

3. Finansieringsinstrumenten ska syfta till 
att bevara värdet på tillgångar som 
tillhandahålls med hjälp av unionens 
budget.

Or. en

Ändringsförslag 541
Marian-Jean Marinescu

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Finansieringsinstrument får kombineras 
med bidrag som finansieras genom 
unionens budget, inbegripet genom denna 
förordning.

4. Finansieringsinstrument får kombineras 
med bidrag som finansieras genom 
unionens budget, inbegripet genom denna 
förordning, och som är förenliga med 
kapitel III. Bidrag som stöds enligt denna 
artikel får inte överstiga 15 % av anslagen 
till varje sektor enligt artikel 5.1.

Or. en

Ändringsförslag 542
António Fernando Correia de Campos

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Finansieringsinstrument får kombineras 
med bidrag som finansieras genom 
unionens budget, inbegripet genom denna 
förordning.

4. Finansieringsinstrument får kombineras 
med bidrag som finansieras genom 
unionens budget, inbegripet genom denna 
förordning, förutsatt att detta är 
nödvändigt för projektets bärkraft.

Or. pt

Ändringsförslag 543
Marian-Jean Marinescu

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Arbetsprogrammen får innehålla 
ytterligare villkor i enlighet med 
sektorernas särskilda behov.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 544
Marian-Jean Marinescu

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska anta fleråriga och 
årliga arbetsprogram för varje sektor. 
Kommissionen får även anta fleråriga och 
årliga arbetsprogram för mer än en sektor. 
Dessa genomförandeakter ska antas i 
enlighet med det granskningsförfarande 
som avses i artikel 24.2.

1. Efter ansökningsomgångarna enligt 
artiklarna 10 och 11 ska kommissionen 
anta fleråriga och årliga arbetsprogram för 
varje sektor. Kommissionen får även anta 
fleråriga och årliga arbetsprogram för mer 
än en sektor. Dessa genomförandeakter ska 
antas i enlighet med det 
granskningsförfarande som avses i 
artikel 24.2.

Or. en

Ändringsförslag 545
Sabine Wils

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska anta fleråriga och 
årliga arbetsprogram för varje sektor. 
Kommissionen får även anta fleråriga och 
årliga arbetsprogram för mer än en sektor. 
Dessa genomförandeakter ska antas i 
enlighet med det granskningsförfarande 
som avses i artikel 24.2.

1. Kommissionen ska anta fleråriga och 
årliga arbetsprogram för varje sektor. 
Kommissionen får även anta fleråriga och 
årliga arbetsprogram för mer än en sektor. 
Dessa delegerade akter ska antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses i 
artikel 5 i denna förordning.

Or. en

Motivering

För att slå vakt om Europaparlamentets kontrollrätt bör de fleråriga och årliga 
arbetsprogrammen antas genom delegerade akter.

Ändringsförslag 546
Sabine Wils
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Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Det fleråriga arbetsprogrammet ska 
utvärderas åtminstone efter halva tiden. 
Vid behov ska kommissionen revidera det 
fleråriga arbetsprogrammet med hjälp av 
en genomförandeakt. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses i 
artikel 24.2.

2. Det fleråriga arbetsprogrammet ska 
utvärderas åtminstone efter halva tiden. 
Vid behov ska kommissionen revidera det 
fleråriga arbetsprogrammet med hjälp av 
en genomförandeakt. Dessa delegerade 
akter ska antas i enlighet med det 
granskningsförfarande som avses i 
artikel 25 i denna förordning.

Or. en

Motivering

För att slå vakt om Europaparlamentets kontrollrätt bör förfarandet med delegerade akter 
gälla.

Ändringsförslag 547
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Fleråriga arbetsprogram för 
transportområdet ska antas för projekt av 
gemensamt intresse enligt förteckningen i 
del I av bilagan till denna förordning.

3. Ett flerårigt arbetsprogram för 
transportområdet ska antas för projekt av 
gemensamt intresse enligt förteckningen i 
del I av bilagan till denna förordning.

Or. en

Ändringsförslag 548
Sabine Wils

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 3 – stycke 1



PE496.338v01-00 106/126 AM\912706SV.doc

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Fleråriga arbetsprogram för 
transportområdet ska antas för projekt av 
gemensamt intresse enligt förteckningen i 
del I av bilagan till denna förordning.

3. Fleråriga arbetsprogram för 
transportområdet ska antas för projekt av 
gemensamt intresse enligt förteckningen i 
del I av bilagan till denna förordning, 
varvid mindre förorenande transportslag 
ska tilldelas minst 85 % av den totala 
transportbudgeten.

Or. en

Motivering

Det behövs ett klarläggande för att skapa konsekvens med EU:s åtagande enligt vitboken om 
transporter att fram till 2020 minska utsläppen av växthusgaser med 60 % jämfört med 
1990 års nivåer.

Ändringsförslag 549
Bogusław Liberadzki

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Fleråriga arbetsprogram för 
transportområdet ska antas för projekt av 
gemensamt intresse enligt förteckningen i 
del I av bilagan till denna förordning.

3. Fleråriga arbetsprogram för 
transportområdet ska antas för projekt av 
gemensamt intresse enligt förteckningen i 
del I av bilagan till denna förordning, 
varvid mindre förorenande transportslag 
ska tilldelas minst 85 % av den totala 
transportbudgeten.

Or. en

Motivering

EU har åtagit sig att fram till 2020 minska utsläppen av växthusgaser med 60 % jämfört med 
1990 års nivåer. Detta är även ett av huvudmålen i vitboken från 2011 och bör återspeglas i 
Fonden för ett sammanlänkat Europa.

Ändringsförslag 550
Philippe De Backer
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Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Fleråriga arbetsprogram för 
transportområdet ska antas för projekt av 
gemensamt intresse enligt förteckningen i 
del I av bilagan till denna förordning.

Ett flerårigt arbetsprogram för 
transportområdet ska antas för

– projekt av gemensamt intresse enligt 
förteckningen i del I av bilagan till denna 
förordning,
– projekt av gemensamt intresse som 
underlättar genomförandet av stomnätet 
och korridorerna för stomnät.

Or. nl

Motivering

Korridorerna för stamnät är av stor betydelse för det nya TEN-T-nätet. Dock bör det vara 
möjligt att bevilja europeiska medel även för projekt som inte ingår i bilaga I, naturligtvis 
under förutsättning att dessa projekt stöder genomförandet av stomnätet eller korridorerna 
för stomnät.

Ändringsförslag 551
Marian-Jean Marinescu

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Finansieringsramen ska motsvara mellan
80 och 85 % av de budgetmedel som avses 
i artikel 5.1 a.

Finansieringsramen ska motsvara runt 
55 % av de budgetmedel som avses i 
artikel 5.1 a.

Or. en

Ändringsförslag 552
Andrzej Grzyb

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 3 – stycke 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Finansieringsramen ska motsvara mellan 
80 och 85 % av de budgetmedel som avses 
i artikel 5.1 a.

Finansieringsramen ska motsvara mellan 
50 och 55 % av de budgetmedel som avses 
i artikel 5.1 a.

Or. en

Ändringsförslag 553
James Nicholson, Diane Dodds, Martina Anderson

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 3 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Projekten i del I i bilagan är inte 
bindande för medlemsstaternas 
programplaneringsbeslut. 
Medlemsstaterna är behöriga att besluta 
om genomförande av dessa projekt, och 
besluten kommer att vara avhängiga av 
möjligheterna till offentlig finansiering 
och den samhällsekonomiska 
hållbarheten i enlighet med 
bestämmelserna i artikel 7 i 
förordning (EU) nr XXXX/2012 [riktlinjer 
för TEN-T].

Or. en

Motivering

Genom detta ändringsförslag slipper medlemsstaterna genomföra projekt från förhandslistan 
i bilaga I som visar sig ekonomiskt ohållbara. Många av projekten befinner sig fortfarande i 
sin linda, och ändringsförslaget gör det möjligt att ta hänsyn till medlemsstaternas förmåga 
att gå in med offentliga medel när projekten väl ska genomföras.

Ändringsförslag 554
António Fernando Correia de Campos

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. De fleråriga arbetsprogrammen för 
energi och telekommunikationer ska ge 
strategisk vägledning när det gäller projekt 
av gemensamt intresse och får inbegripa 
specifika projekt av gemensamt intresse.

4. De fleråriga arbetsprogrammen för 
energi och telekommunikationer ska ge 
strategisk vägledning när det gäller projekt 
av gemensamt intresse.

Or. pt

Ändringsförslag 555
Sabine Wils

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. De sektorsinriktade årliga 
arbetsprogrammen för transport, energi och 
telekommunikation ska antas för projekt av 
gemensamt intresse som inte omfattas av 
det fleråriga programmet.

5. De sektorsinriktade årliga 
arbetsprogrammen för transport, energi och 
telekommunikation ska antas för projekt av 
gemensamt intresse som inte omfattas av 
det fleråriga programmet, varvid man ska 
respektera föreskriften att minst 85 % av 
de tillgängliga medlen i transportsektorn 
ska tilldelas mindre förorenande 
transportslag.

Or. en

Motivering

De årliga arbetsprogrammen bör vara konsekventa med det fleråriga arbetsprogrammet 
genom att samma andel av medlen tilldelas mindre förorenande transportslag.

Ändringsförslag 556
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Kommissionen ska varje år 
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offentliggöra en resultattavla som visar 
hur arbetet fortskrider med samtliga 
projekt av gemensamt intresse i Fonden 
för ett sammanlänkat Europa.

Or. en

Ändringsförslag 557
Claude Turmes
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 6 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Vid utarbetandet av fleråriga och 
sektorsinriktade årliga arbetsprogram ska 
kommissionen, i enlighet med det 
förfarande som avses i punkt 1, fastställa 
urvals- och tilldelningskriterierna i enlighet 
med de mål och prioriteringar som 
fastställs för

6. Vid utarbetandet av fleråriga och 
sektorsinriktade årliga arbetsprogram ska 
kommissionen, i enlighet med det 
förfarande som avses i punkt 1, fastställa 
urvals- och tilldelningskriterierna i enlighet 
med de mål och prioriteringar som 
fastställs i artiklarna 3 och 4 i denna 
förordning samt för

Or. en

Ändringsförslag 558
António Fernando Correia de Campos

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 6 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Vid utarbetandet av fleråriga och 
sektorsinriktade årliga arbetsprogram ska 
kommissionen, i enlighet med det 
förfarande som avses i punkt 1, fastställa 
urvals- och tilldelningskriterierna i enlighet 
med de mål och prioriteringar som 
fastställs för

6. Vid utarbetandet av fleråriga och 
sektorsinriktade årliga arbetsprogram ska 
kommissionen, i enlighet med det 
förfarande som avses i punkt 1, fastställa 
urvals- och tilldelningskriterierna i enlighet 
med de mål och prioriteringar som 
fastställs i artiklarna 3 och 4 i denna 
förordning samt i förordning 
(EU) nr XXXX/2012 [riktlinjer för 
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TEN-T], förordning (EU) nr XXX/2012 
[riktlinjer för transeuropeisk 
energiinfrastruktur] eller förordning 
(EU) nr XXX/2012 [riktlinjer för INFSO].
Följande faktorer ska beaktas:
a) Åtgärdens mognad på 
projektutvecklings- och 
förberedelsestadierna samt sundheten i 
det föreslagna genomförandet.
b) Unionsstödets hävstångseffekt på 
offentliga och privata investeringar och 
den inre marknaden.
c) Behovet av att undanröja specifika 
finansiella hinder och bristen på 
marknadsfinansiering, kopplat till 
projektets art och till hur angeläget det är.
d) Kostnader och fördelar, bland annat 
ekonomiska och sociala konsekvenser, 
växthusgasutsläpp och/eller andra 
miljökonsekvenser, samt tillgänglighet.
e) Den gränsöverskridande dimensionen 
och möjligheterna att minska eller bryta 
isoleringen av medlemsstater i någon av 
sektorerna.

Or. pt

Ändringsförslag 559
António Fernando Correia de Campos

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 6 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) transporter i förordning 
(EU) nr XXXX/2012 [riktlinjer för 
TEN-T],

utgår

Or. pt
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Ändringsförslag 560
António Fernando Correia de Campos

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 6 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) energi i förordning 
(EU) nr XXXX/2012 [riktlinjer för 
transeuropeisk energiinfrastruktur],

utgår

Or. pt

Ändringsförslag 561
António Fernando Correia de Campos

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 6 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) telekommunikationer i förordning 
(EU) nr XXXX/2012 [riktlinjer för 
INFSO].

utgår

Or. pt

Ändringsförslag 562
Michael Cramer

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Arbetsprogrammen ska samordnas så att 
synergieffekterna utnyttjas mellan 
transport, energi och telekommunikation, 
särskilt inom sådana områden som smarta 
nät, eldrivna transporter, intelligenta och 
hållbara transportsystem. 
Sektorsövergripande inbjudningar att 
lämna förslag kan tillämpas.

7. Arbetsprogrammen ska samordnas så att 
synergieffekterna utnyttjas mellan 
transport, energi och telekommunikation, 
särskilt inom sådana områden som smarta 
nät, eldrivna transporter (bland annat tåg, 
spårvagnar, elcyklar och elbilar), 
intelligenta och hållbara transportsystem.
Sektorsövergripande inbjudningar att 
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lämna förslag kan tillämpas.

Or. en

Ändringsförslag 563
Philip Bradbourn

Förslag till förordning
Artikel 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 20 utgår
Delegerade akter

Kommissionen ska ha befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 25 
beträffande tillägg eller ändring av 
förteckningarna i bilagan.]

Or. en

Ändringsförslag 564
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb

Förslag till förordning
Artikel 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 20 utgår
Delegerade akter

Kommissionen ska ha befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 25 
beträffande tillägg eller ändring av 
förteckningarna i bilagan.]

Or. en

Ändringsförslag 565
Paul Rübig
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Förslag till förordning
Artikel 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 20 utgår
Delegerade akter

Kommissionen ska ha befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 25 
beträffande tillägg eller ändring av 
förteckningarna i bilagan.]

Or. de

Motivering

Viktiga beslut bör ovillkorligen fattas inom ramen för det ordinarie lagstiftningsförfarandet.

Ändringsförslag 566
Sabine Wils

Förslag till förordning
Artikel 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska ha befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 25 
beträffande tillägg eller ändring av 
förteckningarna i bilagan.]

Kommissionen ska ha befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 25 
beträffande tillägg eller ändring av 
förteckningarna i bilagan och beträffande 
tillhandahållande av det fleråriga och 
årliga arbetsprogrammet för varje sektor 
eller för mer än en sektor enligt 
artikel 17.]

Or. en

Motivering

Här behövs en hänvisning i samband med förfarandet med delegerade akter.

Ändringsförslag 567
Sabine Wils
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Förslag till förordning
Artikel 21 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För projekt som rör transport- och 
energisektorerna ska medlemsstaterna i 
nära samarbete med kommissionen svara 
för den tekniska övervakningen och den 
finansiella kontrollen av åtgärder samt 
intyga att kostnader för projekt eller delar
av projekt verkligen har uppkommit och är 
stödberättigande. Medlemsstaterna får 
begära att kommissionen medverkar vid 
kontroller på plats.

För projekt som rör transport- och 
energisektorerna ska medlemsstaterna i 
nära samarbete med kommissionen svara 
för den tekniska övervakningen och den 
finansiella kontrollen av åtgärder – även 
avseende genomförande av 
samrådsförfaranden och efterlevnad av 
tillämplig EU-lagstiftning på miljö- och 
klimatområdet – samt intyga att kostnader 
för projekt eller delar av projekt verkligen 
har uppkommit och är stödberättigande. 
Medlemsstaterna får begära att 
kommissionen medverkar vid kontroller på 
plats.

Or. en

Motivering

Alla steg och åtaganden i varje åtgärd måste övervakas av den berörda medlemsstaten.

Ändringsförslag 568
António Fernando Correia de Campos, Mario Pirillo

Förslag till förordning
Artikel 21 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De nationella regleringsmyndigheterna ska 
göra sitt yttersta för att garantera den 
rättssäkerhet och de investeringsvillkor 
som krävs för att underlätta genomförandet 
av projekt som har beviljats finansiellt stöd 
från unionen enligt denna förordning, i 
synnerhet på 
telekommunikationsområdet.

De nationella regleringsmyndigheterna ska 
göra sitt yttersta för att garantera den 
rättssäkerhet och de investeringsvillkor 
som krävs för att underlätta genomförandet 
av projekt som har beviljats finansiellt stöd 
från unionen enligt denna förordning.

Or. pt
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Ändringsförslag 569
Michael Cramer, Bogusław Liberadzki

Förslag till förordning
Artikel 21 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska informera 
kommissionen kontinuerligt genom 
interaktiva geografiska och tekniska 
informationssystem, om så är lämpligt, 
som för de transeuropeiska transportnäten 
är TENtec, om de framsteg som gjorts i 
genomförandet av projekt av gemensamt 
intresse och de investeringar som gjorts för 
detta ändamål, inbegripet det stöd som 
används för klimatförändringsmålen.

Medlemsstaterna ska informera 
kommissionen kontinuerligt genom 
interaktiva geografiska och tekniska 
informationssystem, om så är lämpligt, 
som för de transeuropeiska transportnäten 
är TENtec, om de framsteg som gjorts i 
genomförandet av projekt av gemensamt 
intresse och de investeringar som gjorts för 
detta ändamål, inbegripet det stöd som 
används för klimatförändringsmålen. 
TENtec-systemet ska vara offentligt och 
lättillgängligt. Det ska innehålla 
projektspecifik och uppdaterad 
information om formerna och beloppen 
för EU:s samfinansiering och om 
framstegen med varje projekt.

Or. en

Ändringsförslag 570
António Fernando Correia de Campos, Mario Pirillo

Förslag till förordning
Artikel 21 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska informera 
kommissionen kontinuerligt genom 
interaktiva geografiska och tekniska 
informationssystem, om så är lämpligt, 
som för de transeuropeiska transportnäten 
är TENtec, om de framsteg som gjorts i 
genomförandet av projekt av gemensamt 
intresse och de investeringar som gjorts för 
detta ändamål, inbegripet det stöd som 
används för klimatförändringsmålen.

Medlemsstaterna ska informera 
kommissionen regelbundet genom 
interaktiva geografiska och tekniska 
informationssystem, om så är lämpligt, 
som för de transeuropeiska transportnäten 
är TENtec, om de framsteg som gjorts i 
genomförandet av projekt av gemensamt 
intresse och de investeringar som gjorts för 
detta ändamål, inbegripet det stöd som 
används för klimatförändringsmålen.
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Or. pt

Ändringsförslag 571
Franck Proust

Förslag till förordning
Artikel 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Endast åtgärder som står i 
överensstämmelse med unionsrätten och 
som ligger i linje med relevant 
unionspolitik ska finansieras enligt denna 
förordning.

Åtgärder får finansieras enligt denna 
förordning endast om de är förenliga med 
unionens politik och om stödmottagarna 
och projektutförarna iakttar sina 
skyldigheter enligt unionslagstiftningen 
och lagstiftningen i medlemsstaten eller 
medlemsstaterna för projektet i fråga, 
särskilt social-, arbets- och 
miljölagstiftningen.

Or. fr

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

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. När ett stort projekt inte stämmer 
överens med de allmänna principerna i 
artikel 13a kan det inte stödjas med medel 
ur Fonden för ett sammanlänkat Europa.   
Kommissionen ska ge den berörda 
medlemsstaten möjlighet att bringa 
projektet i överensstämmelse med de 
allmänna principerna.

Or. de
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Ändringsförslag 573
Oldřich Vlasák, Roberts Zīle, Evžen Tošenovský

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska biträdas av en 
samordningskommitté för fonden. Den 
kommittén ska vara en kommitté i den 
mening som avses i förordning 
(EU) nr 182/2011.

1. Kommissionen ska biträdas av 
samordningskommittéer som ska inrättas 
för var och en av fondens tre sektorer –
transport-, energi- och IKT-infrastruktur.
Dessa kommittéer ska vara kommittéer i 
den mening som avses i förordning 
(EU) nr 182/2011.

Or. en

Motivering

Baserat på den samordning som omnämns i Oldřich Vlasáks ändringsförslag till punkt 3, och 
av respekt för kommissionen, ändras inte betydelsen i artikel 24. Horisontell överblick, 
konsekvens och eventuella synergieffekter möjliggörs. Å andra sidan kommer den faktiska 
uppdelningen av kommittén i tre olika sektorskommittéer att leda till ett mer finstämt 
samarbete med nationella ministerier, eftersom dessa huvudsakligen fokuserar på en av 
sektorerna.

Ändringsförslag 574
Sabine Wils

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. När det hänvisas till denna punkt ska 
artikel 5 i förordning (EU) nr 182/2011 
tillämpas.

utgår

Or. en

Motivering

Med hänvisning till punkt 5 är det förfarandet med delegerade akter som ska tillämpas.
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Ändringsförslag 575
Oldřich Vlasák, Roberts Zīle, Evžen Tošenovský

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommittén ska ha en horisontell 
överblick av de arbetsprogram som avses i 
artikel 17 i syfte att säkerställa konsekvens 
och att synergieffekter identifieras och 
utnyttjas mellan sektorer.

3. Kommittéerna ska samordna sina 
åtgärder för att få konsekvens och en 
horisontell överblick av de arbetsprogram 
som avses i artikel 17 och för att 
säkerställa att synergieffekter identifieras 
och utnyttjas mellan sektorer.

Or. en

Ändringsförslag 576
António Fernando Correia de Campos, Mario Pirillo

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommittén ska ha en horisontell 
överblick av de arbetsprogram som avses i 
artikel 17 i syfte att säkerställa konsekvens 
och att synergieffekter identifieras och 
utnyttjas mellan sektorer.

3. Kommittén ska ha en horisontell 
överblick av de arbetsprogram som avses i 
artikel 17 i syfte att säkerställa konsekvens 
och att synergieffekter identifieras,
utnyttjas och utvärderas mellan sektorer.

Or. pt

Ändringsförslag 577
Paul Rübig

Förslag till förordning
Artikel 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 25 utgår
Utövande av delegering
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1. Befogenheten att anta delegerade akter 
tilldelas kommissionen med förbehåll för 
de villkor som anges i denna artikel.
2. Befogenheten att anta delegerade akter 
som avses i artikel 20 ska ges till 
kommissionen under obegränsad tid från 
och med den dag då denna förordning 
träder i kraft.
3. Delegeringen av de befogenheter som 
avses i artikel 20 får när som helst 
återkallas av Europaparlamentet eller 
rådet. Ett beslut om återkallelse innebär 
att delegeringen av den befogenhet som 
anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet 
får verkan dagen efter det att det 
offentliggörs i Europeiska unionens 
officiella tidning, eller vid ett senare i 
beslutet angivet datum. Beslutet påverkar 
inte sådana delegerade akter som redan 
trätt i kraft.
4. När kommissionen antagit en delegerad 
akt ska den samtidigt underrätta 
Europaparlamentet och rådet.
5. En delegerad akt som antas i enlighet 
med artikel 20 ska endast träda i kraft om 
varken Europaparlamentet eller rådet har 
gjort någon invändning inom 
två månader från det att denna akt 
delgivits Europaparlamentet och rådet, 
eller om både Europaparlamentet och 
rådet, innan denna frist har löpt ut, har 
underrättat kommissionen om att de har 
beslutat att inte invända. Denna period 
ska förlängas med två månader på 
begäran av Europaparlamentet eller 
rådet.

Or. de

Motivering

Viktiga beslut bör ovillkorligen fattas inom ramen för det ordinarie lagstiftningsförfarandet.

Ändringsförslag 578
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb
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Förslag till förordning
Artikel 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 25 utgår
Utövande av delegering

1. Befogenheten att anta delegerade akter 
tilldelas kommissionen med förbehåll för 
de villkor som anges i denna artikel.
2. Befogenheten att anta delegerade akter 
som avses i artikel 20 ska ges till 
kommissionen under obegränsad tid från 
och med den dag då denna förordning 
träder i kraft.
3. Delegeringen av de befogenheter som 
avses i artikel 20 får när som helst 
återkallas av Europaparlamentet eller 
rådet. Ett beslut om återkallelse innebär 
att delegeringen av den befogenhet som 
anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet 
får verkan dagen efter det att det 
offentliggörs i Europeiska unionens 
officiella tidning, eller vid ett senare i 
beslutet angivet datum. Beslutet påverkar 
inte sådana delegerade akter som redan 
trätt i kraft.
4. När kommissionen antagit en delegerad 
akt ska den samtidigt underrätta 
Europaparlamentet och rådet.
5. En delegerad akt som antas i enlighet 
med artikel 20 ska endast träda i kraft om 
varken Europaparlamentet eller rådet har 
gjort någon invändning inom 
två månader från det att denna akt 
delgivits Europaparlamentet och rådet, 
eller om både Europaparlamentet och 
rådet, innan denna frist har löpt ut, har 
underrättat kommissionen om att de har 
beslutat att inte invända. Denna period 
ska förlängas med två månader på 
begäran av Europaparlamentet eller 
rådet.
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Or. en

Ändringsförslag 579
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Befogenheten att anta delegerade akter 
som avses i artikel 20 ska ges till 
kommissionen under obegränsad tid från 
och med den dag då denna förordning 
träder i kraft.

2. Befogenheten att anta delegerade akter 
som avses i artikel 20 ska ges till 
kommissionen under sju år från och med 
den dag då denna förordning träder i kraft.

Kommissionen ska utarbeta en rapport 
om delegeringen av befogenhet senast 
nio månader före utgången av 
sjuårsperioden. Delegeringen av 
befogenhet ska genom tyst medgivande 
förlängas med perioder av samma längd, 
om inte Europaparlamentet eller rådet 
motsätter sig en sådan förlängning senast 
tre månader efter utgången av varje 
period.

Or. ro

Ändringsförslag 580
Marian-Jean Marinescu

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Befogenheten att anta delegerade akter 
som avses i artikel 20 ska ges till 
kommissionen under obegränsad tid från 
och med den dag då denna förordning 
träder i kraft.

2. Befogenheten att anta delegerade akter 
som avses i artikel 5.3 och artikel 20 ska 
ges till kommissionen under obegränsad tid 
från och med den dag då denna förordning 
träder i kraft.

Or. en
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Ändringsförslag 581
Sabine Wils

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Befogenheten att anta delegerade akter 
som avses i artikel 20 ska ges till 
kommissionen under obegränsad tid från 
och med den dag då denna förordning 
träder i kraft.

2. Befogenheten att anta delegerade akter 
som avses i artiklarna 5, 17 och 20 ska ges 
till kommissionen så länge den fleråriga 
budgetramen för 2014–2020 gäller.

Or. en

Motivering

Det krävs en hänvisning till de berörda artiklarna och till den period under vilken 
kommissionen har befogenhet att anta delegerade akter. 

Ändringsförslag 582
Marian-Jean Marinescu

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Delegeringen av de befogenheter som 
avses i artikel 20 får när som helst 
återkallas av Europaparlamentet eller rådet. 
Ett beslut om återkallelse innebär att 
delegeringen av den befogenhet som anges 
i beslutet upphör att gälla. Beslutet får 
verkan dagen efter det att det offentliggörs 
i Europeiska unionens officiella tidning, 
eller vid ett senare i beslutet angivet datum. 
Beslutet påverkar inte sådana delegerade 
akter som redan trätt i kraft.

3. Delegeringen av de befogenheter som 
avses i artikel 5.3 och artikel 20 får när 
som helst återkallas av Europaparlamentet 
eller rådet. Ett beslut om återkallelse 
innebär att delegeringen av den befogenhet 
som anges i beslutet upphör att gälla. 
Beslutet får verkan dagen efter det att det 
offentliggörs i Europeiska unionens 
officiella tidning, eller vid ett senare i 
beslutet angivet datum. Beslutet påverkar 
inte sådana delegerade akter som redan 
trätt i kraft.

Or. en
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Ändringsförslag 583
Sabine Wils

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Inför beslut om förlängning, ändring 
eller tillfälligt upphävande av åtgärderna 
ska kommissionen senast i mitten av 2018
utarbeta en utvärderingsrapport om hur 
målen för samtliga åtgärder har uppnåtts 
(med avseende på resultat och effekter), 
hur effektivt resurserna använts och om det 
europeiska mervärdet. Utvärderingen ska 
dessutom behandla möjligheterna till 
förenkling, den interna och externa 
samstämmigheten, den fortsatta relevansen 
beträffande alla mål, och åtgärdernas 
bidrag till unionens prioriteringar för smart 
och hållbar tillväxt för alla. Den ska ta 
hänsyn till utvärderingsresultat om de 
långsiktiga effekterna av tidigare åtgärder.

1. Inför beslut om förlängning, ändring 
eller tillfälligt upphävande av åtgärderna 
ska kommissionen senast den 
31 december 2017 lägga fram en 
utvärderingsrapport för 
Europaparlamentet och rådet om hur 
målen för samtliga åtgärder har uppnåtts 
(med avseende på resultat och effekter), 
hur effektivt resurserna använts och om det 
europeiska mervärdet. Utvärderingen ska 
dessutom behandla möjligheterna till 
förenkling, den interna och externa 
samstämmigheten, den fortsatta relevansen 
beträffande alla mål, och åtgärdernas 
bidrag till unionens prioriteringar för smart 
och hållbar tillväxt för alla. Den ska ta 
hänsyn till utvärderingsresultat om de 
långsiktiga effekterna av tidigare åtgärder.

Or. en

Motivering

Det behövs en utvärderingsrapport med ett tydligt fastställt datum när den fleråriga 
budgetramen har gått in i halvtid.

Ändringsförslag 584
Bogusław Liberadzki

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska vidarebefordra 
slutsatserna från dessa utvärderingar till 
Europaparlamentet, rådet, Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén och 
Regionkommittén.

4. Kommissionen ska få 
Europaparlamentets acceptans för
slutsatserna från dessa utvärderingar och 
vidarebefordra dem till rådet, Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén och 
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Regionkommittén.

Or. en

Ändringsförslag 585
Michael Cramer

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska vidarebefordra 
slutsatserna från dessa utvärderingar till 
Europaparlamentet, rådet, Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén och 
Regionkommittén.

4. Kommissionen ska vidarebefordra dessa 
utvärderingar till Europaparlamentet, rådet, 
Europeiska ekonomiska och sociala 
kommittén och Regionkommittén.

Or. en

Ändringsförslag 586
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Stödmottagarna och, vid behov, de 
berörda medlemsstaterna ska se till att stöd 
som beviljas enligt denna förordning 
offentliggörs på lämpligt sätt, så att 
allmänheten får kännedom om unionens 
roll i genomförandet av projekten.

1. Stödmottagarna och, vid behov, de 
berörda medlemsstaterna ska se till att stöd 
som beviljas enligt denna förordning 
offentliggörs och medger insyn på lämpligt 
sätt, så att allmänheten får kännedom om 
unionens roll i genomförandet av 
projekten.

Or. en

Ändringsförslag 587
Philip Bradbourn
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Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska vidta informations-
och kommunikationsåtgärder avseende 
projekt och resultat inom ramen för Fonden 
för ett sammanlänkat Europa. Budgeten 
för kommunikation enligt denna 
förordning ska dessutom även omfatta en 
kommunikationspolicy för unionens 
politiska prioriteringar.

2. Kommissionen ska vidta informations-
och kommunikationsåtgärder avseende 
projekt och resultat inom ramen för Fonden 
för ett sammanlänkat Europa.

Or. en

Motivering

Finansiering inom ramen för detta instrument bör inte användas för att kommunicera 
unionens politiska prioriteringar. Detta har inte någon som helst betydelse för arbetet och 
målen inom Fonden för ett sammanlänkat Europa. 


