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***III Almindelig lovgivningsprocedure (tredjebehandling)

(Proceduren afhænger af, hvilket retsgrundlag der er valgt i udkastet til 
retsakt)

Ændringsforslag til et udkast til retsakt

I Parlamentets ændringsforslag er ændringer i udkastet til retsakt markeret 
med fede typer og kursiv. Kursivering uden fede typer er en oplysning til de 
tekniske tjenestegrene, som vedrører elementer i udkastet til retsakt, der 
foreslås rettet ved affattelsen af den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller 
manglende tekst i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af 
de berørte tekniske tjenestegrene.

Informationsblokken til ethvert ændringsforslag, der angår en eksisterende 
retsakt, som udkastet til retsakt har til formål at ændre, indeholder en tredje 
og en fjerde linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken 
bestemmelse heri der er berørt. Passager fra en bestemmelse i en eksisterende 
retsakt, som ikke er medtaget i udkastet til retsakt, men som Parlamentet 
ønsker at ændre, er markeret med fede typer. Hvis Parlamentet ønsker, at 
tekst i sådanne passager skal udgå, er dette markeret med [...].
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Connecting 
Europe-faciliteten
(COM0665/3 – C7-0374/2011 – 2011/0302(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM0665/3),

– der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 172 i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for 
Parlamentet (C7-0374/2011),

– der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

– der henviser til forretningsordenens artikel 55,

– der henviser til de fælles drøftelser mellem Udvalget om Industri, Forskning og Energi og 
Transport- og Turismeudvalget, jf. forretningsordenens artikel 51,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi og Transport-
og Turismeudvalget (A7-0000/2012),

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i 
væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til 
de nationale parlamenter.

Ændringsforslag 1
Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(1) Med henblik på at opnå intelligent, 
bæredygtig og inklusiv vækst i 
overensstemmelse med Europa 2020-
målene1 har EU brug for moderne 
højeffektive infrastrukturer, som kan 
bidrage til at sammenkoble og integrere 
EU og alle dets regioner, især på
transport-, energi- og 
telekommunikationsområdet. Sådanne 
sammenkoblinger bør gøre det muligt at 
forbedre den frie bevægelighed for 
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personer, varer, kapital og ideer og 
følgelig bidrage til en mere 
konkurrencedygtig social 
markedsøkonomi og til kampen med 
klimaændringer.
__________________
1Meddelelse fra Kommissionen til 
Europa-Parlamentet, Rådet, Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg og Regionsudvalget "En digital 
dagsorden for Europa" af 26.8.2010, 
KOM(2010) 245 endelig/2. 

Or. xm

Begrundelse

Dette ændringsforslag har til formål at omstrukturere Kommissionens forslag, så det bliver 
mere logisk og forståeligt. Det bygger på den tidligere betragtning 2.

Ændringsforslag 2
Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(2) Med oprettelsen af en Connecting 
Europe-facilitet (CEF) tilsigtes det at 
fremskynde investeringerne i 
transeuropæiske net og skabe en 
løftestangseffekt for både den offentlige 
og private sektors finansiering. Med dette 
for øje bør CEF gøre det muligt at udnytte 
synergierne mellem transport-, energi- og 
telekommunikationssektorerne bedst 
muligt og derved øge effektiviteten af 
EU's indsats og optimere 
gennemførelsesomkostningerne.

Or. xm

Begrundelse

Dette ændringsforslag har til formål at omstrukturere Kommissionens forslag, så det bliver 
mere logisk og forståeligt. Det bygger på den tidligere betragtning 1 og 3.
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Ændringsforslag 3
Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. xm

Begrundelse

Dette ændringsforslag har til formål at omstrukturere Kommissionens forslag, så det bliver 
mere logisk og forståeligt. Se ændringsforslag 2.

Ændringsforslag 4
Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

højhastighedsjernbanenet bør tredobles 
inden 2030, og inden 2050 bør størstedelen 
af al mellemdistancepassagertransport 
foregå med tog; inden 2050 bør alle 
lufthavne i hovednettet være forbundet 
med jernbanenettet; alle søhavne bør være 
forbundet med banegodsnettet og om 
muligt med de indre vandveje.

Or. fr

Ændringsforslag 5
Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. fr

Ændringsforslag 6
Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Ud fra en analyse af medlemsstaternes 
transportinfrastrukturplaner forventer 
Kommissionen, at investeringsbehovet i 

(11) Ud fra en analyse af medlemsstaternes 
transportinfrastrukturplaner forventer 
Kommissionen, at investeringsbehovet i 



PR\909973DA.doc 9/68 PE491.110v02-00

DA

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

transportsektoren beløber sig til 500 mia. 
EUR for hele det transeuropæiske 
transportnet i perioden 2014-2020, hvoraf 
skønsmæssigt 250 mia. EUR vil blive 
investeret i TEN-T's hovednet.

Or. xm

Begrundelse

Med dette ændringsforslag fremhæves betydningen af at fokusere på EU's støtte til projekter 
med potentiale for reel merværdi. Ordførerne indsætter den udgåede tekst som en ny 
betragtning (se ændringsforslag 19).

Ændringsforslag 7
Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Europe-faciliteten. Kommissionen bør via 
foranstaltninger for teknisk bistand støtte 
medlemsstater, der er berettiget til støtte fra 
Samhørighedsfonden, i deres forberedelse 
af en passende række projekter for at give 
de nationale tildelinger fra 
Samhørighedsfonden størst mulig prioritet.
Særlig opmærksomhed bør rettes mod de 
vanskeligheder, som visse medlemsstater 
kan have med projektstyring, og mod en
afbalanceret geografisk fordeling af 
projekterne.

Or. fr

Ændringsforslag 8
Forslag til forordning
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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



PR\909973DA.doc 11/68 PE491.110v02-00

DA

rammer.

Or. fr

Begrundelse

Eftersom "Europeana" er en af de typer af offentlige tjenester, der vil være berettigede til 
finansiel støtte under denne forordning, og det til en medfinansieringssats på 100 %, bør  
denne betragtning indeholde en henvisning hertil.

Ændringsforslag 9
Forslag til forordning
Betragtning 32

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(32) De finansielle instrumenter, der skal 
gennemføres ved denne forordning, bør 
afspejle reglerne i afsnit VIII i forordning 
(EU) nr. XXX/2012 [ny finansforordning] 
og den delegerede retsakt samt være i tråd 
med bedste praksis og regler, der gælder 
for finansielle instrumenter.

udgår

Or. xm

Begrundelse

Dette ændringsforslag har til formål at omstrukturere Kommissionens forslag, så det bliver 
mere logisk og forståeligt. Se ændringsforslag 18.

Ændringsforslag 10
Forslag til forordning
Betragtning 33

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(33) Finanspolitiske foranstaltninger i 
mange medlemsstater vil tilskynde eller 
har allerede tilskyndet de offentlige 
myndigheder til at genoverveje deres 
programmer for investeringer i 
infrastruktur. I denne sammenhæng 
anses offentlig-private partnerskaber for 
et effektivt middel til at virkeliggøre 
infrastrukturprojekter og sikre 

udgår
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opfyldelsen af politiske mål som f.eks. 
bekæmpelse af klimaændringer, fremme 
af alternative energikilder og en effektiv 
energi- og ressourceudnyttelse, støtte til 
bæredygtig transport og udbredelse af 
bredbåndsnet. Kommissionen påtog sig i 
meddelelsen om offentlig-private 
partnerskaber af 19. november 2009 at 
forbedre disses adgang til finansiering ved 
at udvide anvendelsesområdet for 
eksisterende finansielle instrumenter.

Or. xm

Begrundelse

Dette ændringsforslag har til formål at omstrukturere Kommissionens forslag, så det bliver 
mere logisk og forståeligt. Se ændringsforslag 13.

Ændringsforslag 11
Forslag til forordning
Betragtning 34

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(34) Selv om en stor del af investeringerne 
i forbindelse med Europa 2020-strategien 
kan tilvejebringes af markeder og med 
regulerende foranstaltninger, skaber den 
finansielle udfordring behov for en 
offentlig indsats og støtte fra Unionen 
gennem tilskud og innovative finansielle
instrumenter.

Or. xm
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Begrundelse

Dette ændringsforslag har til formål at omstrukturere Kommissionens forslag, så det bliver 
mere logisk og forståeligt. Se ændringsforslag 14.

Ændringsforslag 12
Forslag til forordning
Betragtning 34 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(34a) Med henblik på at optimere 
anvendelsen af EU-budgettet i form af 
tilskud bør sådanne være forbeholdt 
projekter, som giver få eller ingen 
indtægter.

Or. fr

Ændringsforslag 13
Forslag til forordning
Betragtning 34 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Begrundelse

Dette ændringsforslag har til formål at omstrukturere Kommissionens forslag, så det bliver 
mere logisk og forståeligt. Se ændringsforslag 10.

Ændringsforslag 14
Forslag til forordning
Betragtning 35 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(35a) De finansielle instrumenter bør 
anvendes til at imødekomme specifikke 
markedsmæssige behov i 
overensstemmelse med CEF's mål og bør 
ikke fortrænge privat finansiering. Inden 
det besluttes at benytte finansielle 
instrumenter, bør Kommissionen foretage 
forhåndsvurderinger af disse 
instrumenter med henblik på at 
kontrollere, at der foreligger en 
suboptimal investeringssituation, og at 
instrumentet ikke vil forårsage 
markedsforvridninger.  Endvidere bør et 
projekt, der finansieres med innovative 
finansielle instrumenter, give en 
europæisk merværdi, opfylde Europa 
2020-strategiens mål, indebære en 
løftestangseffekt for EU-budgettet og
undgå enhver form for 
konkurrenceforvridning, ligesom dets 
bæredygtighed bør være indtægtsbaseret.

Or. xm

Begrundelse

Dette ændringsforslag har til formål at omstrukturere Kommissionens forslag, så det bliver 
mere logisk og forståeligt. Se ændringsforslag 11.

Ændringsforslag 15
Forslag til forordning
Betragtning 36
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. xm

Begrundelse

Dette ændringsforslag har til formål at omstrukturere Kommissionens forslag, så det bliver 
mere logisk og forståeligt. Se ændringsforslag 14.

Ændringsforslag 16
Forslag til forordning
Betragtning 37

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

2013 inddrages, f.eks. 
lånegarantiinstrumentet for TEN-T-
projekter (LGTT), finansieringsfaciliteten 
med risikodeling (RSFF), Den Europæiske 
2020-fond for Energi, Klimaændringer og 
Infrastruktur (Margueritefonden) og og 
pilotfasen for projektobligationer.

Or. xm

Begrundelse

Pilotfasen for projektobligationer vil blive afviklet i 2012 og 2013. Formålet hermed er såvel 
at opfylde de kortfristede finansieringsbehov som at finjustere instrumentet med henblik at 
anvende det inden for rammerne af CEF. Pilotfasen bør derfor nævnes i betragtningen, da 
den vil bidrage til at øge erfaringerne i EU med finansieringsinstrumenter for 
infrastrukturprojekter.

Ændringsforslag 17
Forslag til forordning
Betragtning 38

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 18
Forslag til forordning
Betragtning 39 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(39a) De finansielle instrumenter, der 
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skal gennemføres ved denne forordning, 
bør afspejle reglerne i afsnit VIII i 
forordning (EU) nr. XXX/2012 [ny 
finansforordning] og den delegerede 
retsakt samt være i tråd med de regler for 
bedste praksis, der gælder for finansielle 
instrumenter1.
__________________
1COM(2011) XXX, en ramme for næste 
generation af finansielle instrumenter.

Or. xm

Begrundelse

Dette ændringsforslag har til formål at omstrukturere Kommissionens forslag, så det bliver 
mere logisk og forståeligt. Se ændringsforslag 9.

Ændringsforslag 19
Forslag til forordning
Betragtning 42 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(42a) I betragtning af de begrænsede 
midler, der er til rådighed på EU-plan, må 
indsatsen koncentreres om projekter med 
den største europæiske merværdi for at 
opnå den ønskede gennemslagskraft. I 
transportsektoren bør støtten derfor 
målrettes hovednettet (især hovednettets 
korridorer) og projekter af fælles interesse 
inden for trafikstyringssystemer. I 
energisektoren bør den finansielle støtte 
fokusere på gennemførelsen af det indre 
energimarked, opnåelse af 
forsyningssikkerhed og tiltrækning af 
private investeringer. I 
telekommunikationssektoren bør den 
finansielle støtte primært sigte på 
projekter, der kan skabe efterspørgsel 
efter bredbånd, herunder opbygning af en 
infrastruktur for europæiske digitale 
tjenester, som for sin del bør stimulere 
investeringerne i oprettelse af 
bredbåndsnet.
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Or. xm

Begrundelse

Se ændringsforslag 6 vedrørende betragtning 11. Koncentrationen af midlerne om de 
projekter, der giver størst merværdi, bør gælde for alle tre sektorer.

Ændringsforslag 20
Forslag til forordning
Betragtning 42 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(42b) I energisektoren bør en væsentlig 
del af det planlagte budget tildeles i form 
af finansielle instrumenter. Projekter af 
fælles interesse i 
telekommunikationssektoren bør være 
berettigede til finansiel støtte fra EU i 
form af tilskud til generiske tjenester og 
horisontale prioriteter, herunder 
programstøtteaktioner, samt i form af 
tilskud og offentlige indkøbsaftaler 
vedrørende centrale tjenesteplatforme.
Aktioner på bredbåndsområdet, herunder 
aktioner til stimulering af efterspørgsen 
efter bredbånd, bør være berettigede til 
finansiel støtte fra EU i form af 
finansielle instrumenter.

Or. en

Begrundelse

I lyset af den specifikke karakter af energi- og telekommunikationssektoren samt med henblik 
på at undgå markedsforvridninger og sikre den mest omkostningseffektive udnyttelse med den 
størst mulige løftestangseffekt af EU-midlerne bør den finansielle støtte i vidt omfang være 
baseret på finansielle instrumenter.

Ændringsforslag 21
Forslag til forordning
Betragtning 43

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(43) Kommissionen bør foretage 
midtvejsevaluering og efterfølgende 

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

evaluering og meddele resultaterne heraf 
til Europa-Paramentet for at vurdere 
finansieringens effektivitet og 
omkostningseffektivitet og dens 
gennemslagskraft i henseende til 
opfyldelsen af facilitetens overordnede mål 
og Europa 2020-strategiens prioriteter.

Or. fr

Ændringsforslag 22
Forslag til forordning
Artikel 1 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Genstand Genstand og anvendelsesområde

Or. fr

Ændringsforslag 23
Forslag til forordning
Artikel 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Ved denne forordning oprettes Connecting 
Europe-faciliteten, og betingelser, metoder 
og procedurer for Unionens finansielle 
støtte til transeuropæiske net, herunder de 
midler, der stilles til rådighed i den 
flerårige finansielle ramme 2014-2020, og 
disses reguleringsinstrumenter, fastsættes 
med henblik på at støtte 
infrastrukturprojekter af fælles interesse 
inden for transport, energi og 
telekommunikation.

Or. fr

Begrundelse

Forordningens anvendelsesområde bør præciseres, og der bør være en udtrykkeig henvisning 
til sammenhængen med den flerårige finansielle ramme 2014-2020 og dennes rolle for 
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fastlæggelsen af budgettet til transeuropæiske net på områderne transport, energi og IKT.

Ændringsforslag 24
Forslag til forordning
Artikel 2 – nr. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a) "naboland": et land, der er omfattet 
af den europæiske naboskabspolitik, 
herunder det strategiske partnerskab, 
udvidelsespolitikken, Det Europæiske 
Økonomiske Samarbejdsområde og Den 
Europæiske Frihandelssammenslutning

Or. fr

Begrundelse

For at gøre teksten juridisk mere klar bør dette begreb defineres på samme måde som i 
retningslinjerne for TEN-T-politikken.

Ændringsforslag 25
Forslag til forordning
Artikel 2 – nr. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b) "tredjeland": et naboland eller ethvert 
andet land, som Unionen kan samarbejde 
med om at opfylde de målsætninger, som 
forfølges i denne forordning

Or. fr

Begrundelse

For at gøre teksten juridisk mere klar bør dette begreb defineres på samme måde som i 
retningslinjerne for TEN-T-politikken.

Ændringsforslag 26
Forslag til forordning
Artikel 2 – nr. 4
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

4) "undersøgelser": de aktiviteter, der er 
nødvendige for at forberede projektets 
gennemførelse, såsom forberedende 
undersøgelser, 
gennemførlighedsundersøgelser, 
evaluerings-, afprøvnings- og 
valideringsundersøgelser, herunder 
software, og anden teknisk bistand samt 
forudgående aktioner, der er nødvendige 
for at definere og udvikle et projekt og 
træffe beslutning om finansieringen heraf, 
f.eks. rekognoscering af de pågældende 
lokaliteter og opstilling af en 
finansieringsplan

4) "undersøgelser": de aktiviteter, der er 
nødvendige for at forberede projektets 
gennemførelse, såsom forberedende 
undersøgelser, 
kortlægningsundersøgelser, 
gennemførlighedsundersøgelser, 
evaluerings-, afprøvnings- og 
valideringsundersøgelser, herunder 
software, og anden teknisk bistand samt 
forudgående aktioner, der er nødvendige 
for at definere og udvikle et projekt og 
træffe beslutning om finansieringen heraf, 
f.eks. rekognoscering af de pågældende 
lokaliteter og opstilling af en 
finansieringsplan

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt at medtage kortlægning, herunder især bredbåndskortlægning, i 
definitionen af undersøgelser, som kan finansieres med tilskud.

Ændringsforslag 27
Forslag til forordning
Artikel 2 – nr. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5) "programstøtteaktioner": 
ledsageforanstaltninger, der er nødvendige 
for at gennemføre Connecting Europe-
faciliteten, og individuelle sektorspecifikke 
retningslinjer såsom tjenesteydelser 
(navnlig teknisk bistand) samt 
forberedende undersøgelser, 
gennemførlighedsundersøgelser, 
koordinerings-, overvågnings-, kontrol-, 
revisions- og evalueringsaktiviteter af 
direkte betydning for forvaltningen af 
faciliteten og målopfyldelsen, herunder
især undersøgelser, møder, oplysning, 
kortlægning af infrastruktur, parvist 
samarbejde og formidling, 

5) "programstøtteaktioner": alle de 
ledsageforanstaltninger, der er nødvendige 
for at gennemføre Connecting Europe-
faciliteten, og individuelle sektorspecifikke 
retningslinjer såsom tjenesteydelser 
(navnlig teknisk og finansieringsteknisk 
bistand) samt forberedende undersøgelser, 
gennemførlighedsundersøgelser, 
koordinerings-, overvågnings-, kontrol-, 
revisions- og evalueringsaktiviteter, som er 
nødvendige for at lette forberedelsen af 
projekter af fælles interesse, navnlig i 
samhørighedslande, med henbik på 
opnåelse af finansiering i henhold til 
denne forordning eller på de finansielle 
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bevidstgørelses- og
kommunikationsforanstaltninger, udgifter 
i tilknytning til it-net, der fokuserer på 
udveksling af informationer, tillige med 
alle øvrige udgifter til teknisk og 
administrativ bistand, som kan være 
påkrævet for facilitetens forvaltning eller 
gennemførelsen af de individuelle 
sektorspecifikke retningslinjer

markeder, eller som er af direkte 
betydning for forvaltningen af faciliteten 
og målopfyldelsen.  Dette omfatter især 
undersøgelser, møder, oplysning, 
kortlægning af infrastruktur, formidling, 
bevidstgørelse, kommunikation og 
samordnede foranstaltninger, udgifter i 
tilknytning til it-net, der fokuserer på 
udveksling af informationer om faciliteten, 
tillige med alle Kommissionens øvrige 
udgifter til teknisk og administrativ 
bistand, som kan være påkrævet for 
facilitetens forvaltning eller 
gennemførelsen af de individuelle 
sektorspecifikke retningslinjer

Or. xm

Begrundelse

Se ændringsforslaget til artikel 5, stk. 2. For at sikre en optimal udnyttelse af det budget, der 
fastlægges ved denne forordning, bør programmets støtteaktioner omdefineres, og 
Kommissionens rolle bør nævnes udtrykkeligt. 

Ændringsforslag 28
Forslag til forordning
Artikel 2 – nr. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6) "aktion": enhver aktivitet, som er 
nødvendig for at gennemføre et projekt af 
fælles interesse, og som er 
finansieringsmæssigt, teknisk eller 
tidsmæssigt uafhængigt

6) "aktion": enhver aktivitet, som er 
nødvendig for at gennemføre et projekt af 
fælles interesse, og som er 
finansieringsmæssigt og teknisk 
identificerbart samt tidsmæssigt 
begrænset

Or. fr

Ændringsforslag 29
Forslag til forordning
Artikel 2 – nr. 9
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

9) "gennemførende organ": et offentligt 
eller privat foretagende eller organ, som er 
udpeget af en støttemodtager, når 
sidstnævnte er en medlemsstat eller en 
international organisation, til at 
gennemføre aktionen. Støttemodtageren 
træffer afgørelse om udpegningen på eget 
ansvar, og, hvis den kræver indgåelse af en 
kontrakt om offentligt indkøb, i 
overensstemmelse med de gældende regler 
for offentlige indkøbsaftaler

9) "gennemførende organ": et offentligt 
eller privat foretagende eller organ, som er 
udpeget af en støttemodtager, når 
sidstnævnte er en medlemsstat eller en 
international organisation, til at 
gennemføre aktionen. Støttemodtageren 
træffer afgørelse om udpegningen på eget 
ansvar, og, hvis den kræver indgåelse af en 
kontrakt om offentligt indkøb, i 
overensstemmelse med de gældende EU-
regler for offentlige indkøbsaftaler

Or. fr

Ændringsforslag 30
Forslag til forordning
Artikel 2 – nr. 9 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9a) "det samlede net": den 
transportinfrastruktur, der er udpeget i 
kapitel II i forordning (EU) nr. 
XXXX/2012 [TEN-T-retningslinjer]

Or. fr

Begrundelse

For at gøre teksten juridisk mere klar bør dette begreb defineres på samme måde som i 
retningslinjerne for TEN-T-politikken.

Ændringsforslag 31
Forslag til forordning
Artikel 2 – nr. 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

over lange afstande, og som kan fjernes 
med ny infrastruktur 

Or. fr

Begrundelse

Problemerne med trafiktrængsel på grund af flaskehalse er ikke begrænset til 
jernbanesektoren eller til hindringer af fysisk karakter. Desuden kan disse problemer ikke blot 
løses med etablering af ny infrastruktur, men også via en omfattende modernisering af den 
eksisterende infrastruktur. Definitionen bør derfor udvides med et kritierium, som kan 
muliggøre en supplerende finansiering inden for forordningens rammer.

Ændringsforslag 32
Forslag til forordning
Artikel 2 – nr. 20 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

20a) "synergi melem sektorer": 
forekomsten af sammenfaldende eller 
indbyrdes supplerende interesser og mål i 
aktioner for mindst to af de tre sektorer 
omfattet af denne forordning (transport, 
energi og telekommunikation), som gør 
det muligt at optimere omkostningerne 
og/eller resultaterne via sammenlægning 
af de finansielle, tekniske og/eller 
menneskelige ressourcer

Or. fr

Begrundelse

En af de vigtigste nyskabelser i CEF-faciliteten består i, at det er et fælles 
finansieringsinstrument for tre sektorer - transport, energi og telekommunikation - som på 
nuværende tidspunkt finansieres på mere særskilt vis. Ændringsforslaget har til formål at 
udnytte eksistensen af synergier mellem de tre sektorer. Disse synergier bør udnyttes og 
defineres bedre, da de er af afgørende betydning for forståelsen af CEF.
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Ændringsforslag 33
Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

a) Den skal bidrage til en intelligent, 
bæredygtig og inklusiv vækst i 
overensstemmelse med Europa 2020-
strategien ved at udvikle moderne og 
højtydende transeuropæiske net og således 
tilvejebringe fordele for hele Den 
Europæiske Union med hensyn til 
konkurrenceevne på verdensmarkedet og 
økonomisk, social og territorial 
samhørighed i det indre marked og skabe 
gunstigere vilkår for private og offentlige 
investeringer med en kombination af 
finansielle instrumenter og direkte støtte 
fra Unionen. Opfyldelsen af dette mål vil 
blive målt på størrelsen af de offentlige og 
private investeringer i projekter af fælles 
interesse.

Or. fr

Begrundelse

Udnyttelsen af synergier melem sektorerne bør være en særskilt målsætning (se 
ændringsforslag 32 og 35).

Ændringsforslag 34
Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Unionen sættes i stand til at nå sit mål 
om 20 % nedbringelse af udledningen af 
drivhusgasser, 20 % forøgelse af 
energieffektiviteten og forøgelse af 
vedvarende energis andel til 20 % frem til 

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

vedvarende energis andel til 20 % frem til 
2020, samtidig med at 
forsyningssikkerheden og solidariteten 
mellem medlemsstaterne styrkes.

Or. fr

Ændringsforslag 35
Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) Den skal øge effektiviteten af de 
ressourcer, der anvendes inden for 
rammerne af denne forordning. 
Opfyldelsen af dette mål vil blive målt på 
de stordriftsfordele, Kommissionen opnår 
på det finansielle, tekniske og 
menneskelige plan i forbindelse med 
forvaltningen af faciliteten samt i givet 
fald på det samlede antal projekter, som 
udnytter synergier mellem sektorerne i 
forbindelse med deres gennemførelse. 

Or. fr

Begrundelse

Udnyttelsen af synergier mellem transport-, energi- og IKT-sektorerne er en del af grundlaget 
for denne forordning, idet tanken er at udnytte EU-budgettet bedst muligt. Det er derfor 
nødvendigt at inkludere den blandt forordningens overordnede målsætninger.

Ændringsforslag 36
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Ændringsforslag 37
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra a – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. fr

Begrundelse

Transporten ad indre vandveje er en faktor i transportsektorens langsigtede bæredygtighed 
og effektivet på lige fod med jernbanesektoren..

Ændringsforslag 38
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra a – nr. iii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

iii) optimere integration og sammenkobling 
af transportformer. Opfyldelsen af dette 
mål vil blive målt på antallet af flod-, 
kanal- og søhavne og lufthavne, som er 
forbundet med jernbanenettet, samt 
antallet af multimodale logistiske 
platforme og motorveje til søs, der 
oprettes.

Or. fr

Begrundelse

Interoperabilitet er et afgørende element i et velfungerende indre marked. Det bør følgelig 
være en særskilt målsætning. (Se ændringsforslag 39).

Ændringsforslag 39
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra a – nr. iii a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

iiia) optimere transportformernes 
interoperabilitet og sikkerhed. 
Opfyldelsen af dette mål vil blive målt på 
antallet af kilometer, der er udstyret med 
intelligente transportsystemer ((ERMTS, 
RIS og ITS vejtransporten), antallet af 
kilometer jernbanelinje, der anvender den 
europæiske nominelle standardsporvidde, 
samt graden af udbredelse af SESAR and 
VTMIS.  

Or. fr

Begrundelse

Interoperabilitet er et afgørende element i et velfungerende indre marked. Det bør følgelig 
være en særskilt målsætning. Det samme gælder transportformernes sikkerhed, som er blandt 
de mål, der opstilles i hvidbogen om transport.

Ændringsforslag 40
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra c – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

i) stimulere og generere efterspørgslen 
efter hurtige og ultrahurtige bredbåndsnet 
ved at fremme sammenkoblingen af og 
interoperabiliteten mellem de nationale 
offentlige onlinetjenester samt adgangen 
til disse net, målt på andelen af borgere og 
virksomheder, der benytter offentlige 
onlinetjenester, og tilgængeligheden af 
sådanne tjenester på tværs af 
landegrænser
ia) fremskynde etableringen af hurtige og 
ultrahurtige bredbåndsnet og deres 
ibrugtagning via finansielle instrumenter, 
der kan gøre det mulige at imødekomme 
såvel en eksisterende som en voksende 
efterspørgsel, bl.a. hos små og mellemstore 
virksomheder (SMV), hvilket måles på 
dækningsgraden af bredbånd og ultrahurtig 
bredbånd samt antallet af husstande, der 
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abonnerer på bredbåndsforbindelser på 
over 100 Mbps

Or. en

Begrundelse

Demand generating projects should be the driver to broadband deployment. Priority should 
be given to setting up a EU digital service infrastructure; trans-European high-speed 
backbone connections for public administrations, cross–border delivery of eGovernment 
services); enabling access to public sector information, including digital resources of 
European heritage, 'data.eu' and multilingual resources; safety + security and smart energy 
services. Demand should in turn stimulate investments in broadband network deployment 
which should be financed through financial instruments.

Ændringsforslag 41
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra c – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Begrundelse

Indholdet er omfattet af ændringsforslag 40.

Ændringsforslag 42
Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Finansieringsrammen for 
gennemførelsen af Connecting Europe-
faciliteten er for perioden 2014 til 2020 på 
50 000 000 000 EUR1. Beløbet fordeles 

1. Investeringsbehovet for de 
transeuropæiske net skønnes at udgøre 
970 000 000 000 EUR frem til 2020 for så 
vidt angår sektorerne transport, energi og 
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mellem de sektorer, der er nævnt i artikel 
3, på følgende måde:

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

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

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

b) energi: 9 121 000 000 EUR b) energi: [9 121 000 000] EUR;
c) telekommunikation: 9 185 000 
000 EUR.

c) telekommunikation: 
[9 185 000 000] EUR.

__________________ __________________
1Alle tal i faste 2011-priser. De tilsvarende 
beløb udtrykt i løbende priser findes i 
finansieringsoversigten.

1 Med forbehold for indgåelsen af en 
aftale om den flerårige finansielle ramme
2014- 2020. Alle tal i faste 2011-priser. De 
tilsvarende beløb udtrykt i løbende priser 
findes i finansieringsoversigten.

Or. xm

Begrundelse

Den nye FFR skal fokusere på holdbar vækst. Målrettede investeringer i Unionens 
transport-, energi- og telekommunikationsinfrastruktur er forudsætninger for øget vækst 
og beskæftigelse. De er af strategisk betydning for at overvinde den nuværende 
økonomiske krise. De endelige finansielle beløb til Connecting Europe-faciliteten vil 
afhænge af udfaldet af FFR-forhandingerne. De beløb, Kommissionen har foreslået, 
repræsenterer det absolutte minimum. Det ideelle beløb til at skabe den forventede 
løftestangseffekt på transportområdet bør repræsentere mindst 10 % af det skønnede behov 
(500 mia. EUR til TEN-T frem til 2020).

Ændringsforslag 43
Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Connecting Europe-facilitetens 
finansielle rammer kan dække udgifter til 
forberedelses-, overvågnings-, kontrol-, 
revisions- og evalueringsaktiviteter, som 

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

a) aktioner til støtte for projekter af fælles 
interesse som defineret i artikel 8 i denne 
forordning
b) programstøtteaktioner som defineret i 
artikel 2, nr. 5, i denne forordning, med 
1,5 %

Den finansielle tildeling kan også dække
udgifter til teknisk og administrativ 
bistand, som er påkrævet for at sikre 
overgangen mellem programmet og de 
foranstaltninger, som er vedtaget i henhold 
til forordning (EF) nr. 680/2007. Der kan 
om nødvendigt afsættes bevillinger i 
budgettet ud over 2020 for at dække 
tilsvarende udgifter og derigennem 
muliggøre forvaltning af aktioner, som 
endnu ikke er afsluttet pr. 31. december 
2020.

c) udgifter til teknisk og administrativ 
bistand, som er påkrævet for at sikre 
overgangen mellem programmet og de 
foranstaltninger, som er vedtaget i henhold 
til forordning (EF) nr. 680/2007.

Or. xm

Begrundelse

Dette ændringsforslag har til formål at omstrukturere teksten, så den bliver mere logisk og 
forståelig. Ad det nye litra b): Af hensyn til forordningens klarhed er det bedre at henvise til 
definitionen af programstøtteaktioner i artikel 2, nr. 5, i stedet for at gendefinere dem her. 
Derudover bør programstøtteaktionerne modtage en minimumsandel af budgettet til denne 
forordning. Formålet er her bl.a. at sikre, at Kommissionen har tilstrækkeligt med midler til 
rådighed til at yde teknisk bistand til samhørighedslandene.

Ændringsforslag 44
Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

__________________
1 Med forbehold for indgåelsen af en 
aftale om den flerårige finansielle ramme 
2014- -2020.

Or. xm

Begrundelse

Proceduren for overførsel af bevilinger mellem sektorer efter midtvejsvurderingen bør 
præciseres på en måde, som på en og samme gang sikrer fleksibiliteten og Europa-
Parlamentets demokratiske kontrol.

Ændringsforslag 45
Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. De årlige bevillinger godkendes af 
Europa-Parlamentet og Rådet inden for 
den flerårige finansielle ramme.

Or. fr

Ændringsforslag 46
Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. De former for tilskud, offentlige 
indkøbsaftaler og finansielle 
instrumenter, der kan benyttes til at 
finansiere de pågældende aktioner, skal 
fastlægges i arbejdsprogrammerne.

Or. en

Ændringsforslag 47
Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. Bredbåndsetablering finansieres 
udelukkende ved hjælp af finansielle 
instrumenter. 80 %1 af det samlede 
forventede budget for energisektoren skal 
tildeles i form af finansielle instrumenter.
__________________
1 Procentsatsen er angivet på grundlag af 
de tal, Kommissionen har foreslået.

Or. en

Begrundelse

I lyset af de to sektorers specifikke karakter samt med henblik på at undgå 
markedsforvridninger og sikre den mest omkostningseffektive udnyttelse med den største 
mulige løftestangseffekt af EU-midlerne bør den finansielle støtte overvejende tage form af 
finansielle instrumenter på energiområdet og udeukkende i forbindelse med 
bredbåndsetablering.

Ændringsforslag 48
Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen kan overlade en del af 
gennemførelsen af Connecting Europe-

2. Kommissionen kan overlade en del af 
gennemførelsen af Connecting Europe-
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faciliteten til de organer, der er omhandlet i 
artikel 55, stk. 1, litra c), i forordning (EU)
nr. XXXX/2012 [ny finansforordning].

faciliteten til de organer, der er omhandlet i 
artikel 55, stk. 1, litra a), samt artikel 59 i 
forordning (EU) nr. XXXX/2012 [ny 
finansforordning], herunder navnlig til 
forvaltningsorganet for TEN-T, under 
hensyntagen til behovet for en optimal og 
effektiv forvaltning af CEF for alle tre 
sektorer.

Or. xm

Begrundelse

Den anførte henvisning vedrører den gamle finansforordning. Af hensyn til sammenhængen 
med de øvrige henvisninger til finansforordningen i denne forordning bør der kun henvises til 
den nye finansforordning. Desuden bør Kommissionen i forbindelse med sin vurdering af 
behovet for at overlade programmets gennemførelse til et forvaltningsorgan tage hensyn til 
TEN-T-organets erfaring, idet det har varetaget forvaltningen af det nuværende TEN-T-
program med succes.

Ændringsforslag 49
Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

a) aktioner vedrørende del I i bilaget til 
denne forordning

Or. fr

Begrundelse

I lyset af de begrænsede disponible ressourcer og målsætningen om gennemførelse af 
hovednettet inden 2030 bør den finansielle støtte i form af tilskud være begrænset til 
aktionerne i del I i bilaget til forordningen.

Ændringsforslag 50
Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – afsnit 1 – litra c a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. fr

Begrundelse

Byknudepunkter spiller en afgørende rolle for gennemførelsen af hovednettet og skal derfor 
kunne modtage finansiel støtte i form af tilskud i henhold til denne forordning.

Ændringsforslag 51
Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – afsnit 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. fr

Begrundelse

I lyset af de begrænsede disponible ressourcer bør den finansielle støtte i form af tilskud være 
begrænset til projekter med reel europæisk merværdi.

Ændringsforslag 52
Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Transportrelaterede aktioner i forbindelse 
med en grænsekrydsende strækning eller 
en del af en sådan strækning kan opnå 
støtte fra Unionen, hvis der foreligger en 
skriftlig aftale mellem de berørte 
medlemsstater eller mellem de berørte 
medlemsstater og tredjelande om den 
fuldstændige færdiggørelse af den 

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

grænsekrydsende strækning.

Or. fr

Ændringsforslag 53
Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 54
Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. På energiområdet er de specifikke 
betingelser for støtteberettigelse af aktioner 
til gennemførelse af projekter af fælles 
interesse via Unionens finansielle støtte i 
form af finansielle instrumenter og tilskud i 
medfør af denne forordning følgende:

a) projekter af fælles interesse, der falder 
ind under kategorierne i punkt 1 og 2 i 
bilag II til forordning (EU) nr. 
XXXX/2012 [retningslinjer for 
energiinfrastruktur], er berettigede til 
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finansiel støtte fra EU i form af tilskud til 
undersøgelser
b) projekter af fælles interesse, der falder 
ind under kategorierne i punkt 1 og 2 i 
bilag II til forordning (EU) nr. 
XXXX/2012 [retningslinjer for 
energiinfrastruktur], og som ifølge 
forretningsplanen og andre vurderinger, 
som navnlig er foretaget af potentielle 
investorer eller kreditorer, er kommercielt 
bæredygtige, men risikoklassificerede lige 
under det niveau, som ville føre til en 
investeringsbeslutning, er berettigede til 
finansiel støtte fra EU i form af 
finansielle instrumenter til 
anlægsarbejder
c) projekter af fælles interesse, der falder 
ind under kategorierne i punkt 1,litra a)-
d), og 2 i bilag II til forordning (EU) nr. 
XXXX/2012 [retningslinjer for 
energiinfrastruktur], er berettigede til 
finansiel støtte fra EU i form af tilskud til 
anlægsarbejder, hvis de opfylder alle 
følgende kriterier:
i) projektet er ikke kommercielt 
bæredygtigt ifølge forretningsplanen og 
andre vurderinger, som navnlig er 
foretaget af potentielle investorer eller 
kreditorer. Ved vurderingen af projektets 
kommercielle bæredygtighed tages der 
hensyn til den afgørelse om incitamenter 
og begrundelsen herfor, der er omhandlet 
i artikel 14, stk. 3, i forordning (EU) nr. 
XXXX/2012 [retningslinjer for 
energiinfrastruktur] 
ii) projektet har modtaget en afgørelse om 
grænseoverskridende 
omkostningsfordeling i henhold til artikel 
13 i forordning (EU) nr. XXXX/2012 
[retningslinjer for energiinfrastruktur] 
eller, hvis det er omfattet af en en 
undtagelse i medfør af artikel 36 i direktiv 
2009/73/EF eller artikel 17 i forordning 
(EF) nr. 714/2009, en udtalelse fra de 
kompetente nationale 
reguleringsmyndigheder og Agenturet om 
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projektets kommercielle bæredygtighed  
iii) den projektspecifikke cost-benefit-
analyse i henhold til artikel 13 i 
forordning (EU) nr. XXXX/2012 
[retningslinjer for energiinfrastruktur] 
dokumenterer tilstedeværelsen af mindst 
en af følgende betydelige positive 
eksternaliteter: 
- projekter, der fremmer yderligere 
integration på det indre marked for energi 
og elektricitets- og gasnets 
interoperabilitet på tværs af grænserne 
ved at sammenkoble medlemsstaternes net 
og fjerne interne begrænsninger, ved at 
styrke den grænseoverskridende 
transmissionseffekt i forhold til den 
installerede energiproduktionskapacitet 
eller ved at forøge dækningen af 
efterspørgslen mellem medlemsstater via 
samkøringslinjer med tovejskapacitet for 
gas
- projekter, der forbedrer 
energiforsyningssikkerheden og/eller -
solidariteten ved at diversificere 
forsyningskilder, leverandører og ruter, 
øge lagringskapaciteten, forhindre eller 
reducere afbrydelser, forhindre spild af 
vedvarende energi på grund af manglende 
grænseoverskridende forbindelser eller 
reducere eller eliminere medlemsstaters 
energiisolation ved at forbinde disse 
markeder med mere diversificerede 
forsyningskilder og /eller ved at etablere 
samkøringslinjer med tovejskapacitet
- projekter, der bidrager til bæredygtig 
udvikling og miljøbeskyttelse ved at sikre 
transmissionen af vedvarende energi fra 
produktionsstedet til store forbrugscentre 
og lagringsanlæg
d) projekter af fælles interesse, der falder 
ind under kategorierne i punkt 1, litra e), i 
bilag II til forordning (EU) nr. 
XXXX/2012 [retningslinjer for 
energiinfrastruktur], er berettigede til 
finansiel støtte fra EU i form af tilskud til 
anlægsarbejder, hvis de vurderes ikke at 
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være kommercielt bæredygtige, jf. litra c), 
nr. i), i denne artikel, og kan 
dokumenterer tilstedeværelsen af mindst 
en af de positive eksternaliteter, der er 
omhandlet i litra c), nr. iii), i denne 
artikel.

Or. en

Begrundelse

The reference to Art. 15 of the Energy guidelines prevents the debate on the eligibility criteria 
in the CEF. The content of CEF is linked to the EU funding. As the outcome of the MFF 
negotiations on the CEF budget is unknown, priorities will need to be established 
accordingly. As EC and Council want to adopt the energy guidelines by end 2012 and the 
CEF and MFF will be adopted mid 2013 at the earliest, the EP should retain some form of 
guarantee/power in defining which projects should be eligible for EU funding. The 
rapporteurs would like to open the debate on what these priorities should be for the EP.

Ændringsforslag 55
Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

4. På telekommunikationsområdet skal kun
aktioner, der bidrager til projekter af fælles 
interesse i henhold til forordning (EU) nr. 
XXXX/2012 [retningslinjer for 
telekommunikationsnet], være berettigede 
til finansiel støtte fra EU i form af tilskud 
til generiske tjenester og horisontale 
prioriteter, herunder 
programstøtteaktioner, samt i form af 
tilskud og offentlige indkøbsaftaler 
vedrørende centrale tjenesteplatforme.
Aktioner på bredbåndsområdet, herunder 
aktioner til stimulering af efterspørgsen 
efter bredbånd, skal være berettigede til 
finansiel støtte fra EU i form af finansielle 
instrumenter.

Or. en

Begrundelse

I lyset af telekommunikationssektorens specifikke karakter samt med henblik på at undgå 



PE491.110v02-00 40/68 PR\909973DA.doc

DA

markedsforvridninger og sikre den mest omkostningseffektive udnyttelse med den størst 
mulige løftestangseffekt af EU-midlerne skal den finansielle støtte udelukkende tage form af 
finansielle instrumenter i forbindelse med bredbåndsetablering.

Ændringsforslag 56
Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. xm

Begrundelse

Kommissionen opstiller i sit forslag forskellige kriterier for adgangen til finansiel EU-støtte 
for de enkelte sektorer, hvilket gør det vanskeligt at finansiere aktioner med potentielle 
synergier. For at give stærkere incitamenter til projekter med synergier mellem transport, 
telekommunikation og enerig indføres en kategori for støtteberettigelse samt et nyt bilag med 
en række  forhåndsudpegede projekter.

Ændringsforslag 57
Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

I arbejdsprogrammerne, jf. definitionen i 
artikel 17 i denne forordning, fastsættes 
de former for tilskud, der må anvendes til 
at finansiere de pågældende aktioner

Or. fr
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Ændringsforslag 58
Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Når det er nødvendigt for at nå målene 
for et givet projekt af fælles interesse, må 
tredjelande og enheder, der er etableret i 
tredjelande, deltage i aktioner, der bidrager 
til projekter af fælles interesse.

4. Når det er nødvendigt for at nå målene 
for et givet projekt af fælles interesse, og 
dette er behørigt dokumenteret, må 
tredjelande og enheder, der er etableret i 
tredjelande, deltage i aktioner, der bidrager 
til projekter af fælles interesse, navnlig 
vedrørende diversificering af 
forsyningskilder og forsyningssikkerhed i 
energisektoren.

Or. en

Ændringsforslag 59
Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

De må ikke modtage støtte i form af 
tilskud i henhold til nærværende 
forordning bortset fra tilfælde, hvor det er 
absolut nødvendigt for at nå målene for et 
givet projekt af fælles interesse, og hvor 
det er godtgjort, at det ikke er muligt at 
støtte aktionen med nogen anden af de 
finansielle støtteformer inden CEF's 
rammer, eller via en andet EU-program.

Or. fr

Begrundelse

I lyset af de begrænsede ressourcer bør den finansielle støtte i form af tilskud til projekter 
iværksat inden for EU begrænses mest muligt.

Ændringsforslag 60
Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 4 – afsnit 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Når dette er nødvendigt for mere effektivt 
at gennemføre relevante aktioner, der 
bidrager til projekter af fælles interesse i 
tredjelande i henhold til forordning (EU) 
nr. XXX/2012 [TEN-T-retningslinjerne] 
(EU) nr. XXX/2012 [retningslinjer for 
transeuropæisk energiinfrastruktur] og 
(EU) nr. XXX/2012 [INFSO-
retningslinjer], kan finansiering i henhold 
til denne forordning suppleres med 
midler, der er omfattet af Unionens øvrige 
relevante bestemmelser. I sådanne 
tilfælde kan Kommissionen ved hjælp af 
en gennemførelsesretsakt træffe afgørelse 
om et fælles regelsæt, der bør gælde for 
gennemførelsen.

udgår

Or. fr

Begrundelse

Denne bestemmelse er i strid med den traktatfæstede regel om, at to typer af EU-tilskud ikke 
kan kumuleres i et og samme projekt. 

Ændringsforslag 61
Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

6. Der må fastsættes yderligere særlige 
regler om forelæggelse af forslag i flerårige 
og årlige arbejdsprogrammer som defineret 
i artikel 17 i denne forordning.

Or. fr

Ændringsforslag 62
Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2 – litra b – nr. i
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. xm

Begrundelse

Interoperabilitet er et afgørende element i et velfungerende indre marked, navnlig hvad angår 
jernbanesektoren. Der bør derfor fastlægges en favorabel medfinansieringsstats for aktioner, 
der fremmer interoperabiliteten.

Ændringsforslag 63
Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2 – litra b – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. fr

Begrundelse

I lyset af de begrænsede ressourcer bør den finansielle støtte i form af tilskud være begrænset 
til projekter med reel europæisk merværdi.



PE491.110v02-00 44/68 PR\909973DA.doc

DA

Ændringsforslag 64
Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2 – litra b – nr. ii a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iia) forbedring af adgangsforholdene for 
bevægelseshæmmede i 
transportinfrastrukturer: størrelsen af 
Unionens finansielle støtte må ikke 
overstige 10 %

Or. fr

Begrundelse

For at kunne opfylde målsætningen om inklusiv vækst, jf. artikel 3, litra a, i denne forordning, 
bør der ydes støtte til aktioner, der kan lette bevægelseshæmmedes adgang til 
transportinfrastrukturer.

Ændringsforslag 65
Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2 – litra c – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

i) det europæiske jernbanesignalsystem 
(ERTMS), herunder såvel infrastruktur 
som udstyr indbygget i togene, samt 
flodinformationstjenester (RIS) og 
trafikovervågnings- og 
trafikinformationssystemer for skibsfarten 
(VTMIS):   størrelsen af Unionens 
finansielle støtte må ikke overstige 50 % af 
de støtteberettigede omkostninger

Or. fr

Begrundelse

De intelligente transportsystemer spiller en afgørende rolle for opfyldelsen af denne 
forordnings specifikke mål. De bør derfor udnyttes bedre, navnlig inden for flod- og 
søtransport.
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Ændringsforslag 66
Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2 – litra c – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. fr

Begrundelse

Onboard-systemerne i tilknytning til iværksættelsen af SESAR kan få tilstrækkelig finansiering 
fra markedet. Den offentlige finansielle støtte bør derfor begrænses til de jordbaserede 
komponenter.

Ændringsforslag 67
Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) størrelsen af Unionens finansielle støtte 
må ikke overstige 50 % af de 
støtteberettigede omkostninger til 
undersøgelser og/eller anlægsarbejder

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

Or. en

Ændringsforslag 68
Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 3 – litra b
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

b) medfinansieringssatser kan forhøjes til 
højst 60 % for aktioner, som på grundlag af 
den dokumentation, der er omhandlet i 
artikel 7, stk. 2, litra c)-d), skaber en høj 
grad af forsyningssikkerhed regionalt eller 
i hele Unionen, styrker solidariteten i 
Unionen og bidrager til bæredygtig 
udvikling og miljøbeskyttelse.

Or. en

Ændringsforslag 69
Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 4 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 70
Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

5. Medfinansieringssatserne kan øges med 
op til 10 procentpoint i forhold til 
procentsatserne i stk. 2-4 for følgende 
aktioner:
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a) aktioner, som indebærer synergier 
mellem mindst to af de sektorer, som er 
omfattet af CEF (transport, energi og 
telekommunikation). Det finansielle 
støttebeløb fra Unionen tages fra 
bevillingerne til de respektive sektorer, jf. 
artikel 5, stk. 1, fordelt i forhold til hver 
enkelt sektors vægt i aktionen
b) aktioner, der medvirker til at opfylde 
klimamålene, øger modstandsdygtigheden 
over for klimaændringer, eller nedbringer 
drivhusgasudledninger.

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

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

Or. xm

Begrundelse

Dette ændringsforslag har til formål at præcisere kriterierne for tildeling af et ekstra tilskud 
på 10 % til foranstaltninger vedrørende klimaændringer og "synergiaktioner". Det præciserer 
desuden, at den finansielle støtte ti synergiaktioner skal tages fra de enkelte berørte sektorers 
finansielle rammebeløb med henblik på at sikre en fair fordeling af de finansielle ressourcer 
hen over sektorerne.

Ændringsforslag 71
Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 72
Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Denne forordnings gældende regler for 
transportsektoren anvendes på disse 
særlige indkaldelser. Ved gennemførelsen 
af disse indkaldelser gives der størst mulig
prioritet til projekter, der overholder de 
nationale tildelinger i henhold til 
Samhørighedsfonden. Særlig 
opmærksomhed bør rettes mod de 
vanskeligheder, som visse medlemsstater 
kan have med den tekniske projektstyring, 
og mod en afbalanceret geografisk 
fordeling af projekterne.

Or. fr

Begrundelse

Afsætning af et beløb på 10 mia. EUR i Samhørighedsfonden til projekter, der gennemføres 
under CEF, vil sætte de berørte lande i stand til at deltage fuldt ud i TEN-T.  I forbindelse 
med den centrale forvaltning og og projekternes indbyrdes konkurrence skal Kommissionen 
sikre, at samhørighedslandene modtager den nødvendige tekniske bistand, og at der er 
geografisk balance mellem de udvalgte projekter.

Ændringsforslag 73
Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 3 – litra b – nr. iii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

iii) indlandstransportforbindelser til sø-, 
flod- og kanalhavne og lufthavne, 
udbygning af multimodale platforme og 
havne

Or. fr
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Ændringsforslag 74
Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 3 – litra c – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) trafikstyringssystemer. ii) trafikstyringssystemer ((RIS, ITS for 
vejtransportsektoren, VTMIS og SESAR)

Or. fr

Ændringsforslag 75
Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Undtagen i behørigt begrundede tilfælde 
annullerer Kommissionen finansiel støtte 
til undersøgelser, der ikke er påbegyndt 
senest et år efter den startdato, der er 
fastsat i betingelserne for støttetildelingen, 
og senest to år efter denne dato for så vidt 
angår alle de øvrige aktioner, som er 
berettigede til finansiel støtte i henhold til 
denne forordning.

Or. fr

Ændringsforslag 76
Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. Kommissionen kan forlange den tildelte 
finansielle støtte tilbagebetalt, hvis 
aktionen, som støtten var tiltænkt, ikke er 
gennemført inden to år fra den slutdato, der 
er fastsat i betingelserne for 
støttetildelingen, medmindre der er tale 
om et behørigt dokumenteret tilfælde af 
force majeure.
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Or. fr

Ændringsforslag 77
Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

4. Inden Kommissionen træffer nogen af de 
i stk. 1, 2 og 3 nævnte afgørelser, 
undersøger den den konkrete sag og 
underretter de berørte støttemodtagere 
herom, således at de får mulighed for at 
fremsætte deres bemærkninger inden for en 
given frist. Den meddeler Europa-
Parlamentet og Rådet alle de afgørelser, 
den træffer i forbindelse med vedtagelsen 
af de årlige programmer, der er 
omhandlet i artikel 17.

Or. fr

Ændringsforslag 78
Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) kan der foreskrives specifikke 
betingelser – såsom det sted, hvor de 
indkøbte aktiviteter skal finde sted – når 
dette er behørigt begrundet i målene med 
aktionerne og forudsat, at disse betingelser 
ikke strider mod principperne for offentlige 
indkøbsaftaler

a) kan der foreskrives specifikke 
betingelser – såsom det sted, hvor de 
indkøbte aktiviteter skal finde sted – når 
dette er behørigt begrundet i målene med 
aktionerne og forudsat, at disse betingelser 
ikke strider mod EU-principperne for 
offentlige indkøbsaftaler

Or. fr

Ændringsforslag 79
Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Finansielle instrumenter, der er oprettet i 
henhold til afsnit VIII i forordning (EU) nr. 
XXXX/2012 [ny finansforordning 2012], 
kan anvendes til at lette adgangen til 
finansiering for enheder, som gennemfører 
aktioner, der bidrager til projekter af fælles 
interesse som defineret i forordning (EU) 
nr. XXXX/2012 [TEN-T-retningslinjerne], 
(EU) nr. XXX 2012 [retningslinjer for 
transeuropæisk energiinfrastruktur] og 
forordning (EU) nr. XXX/2012 [INFSO-
retningslinjer] samt til opfyldelsen af disses 
mål. De finansielle instrumenter skal 
være baseret på forhåndsvurderinger af 
markedssvigt eller suboptimale 
investeringsforhold og investeringsbehov.

1. Finansielle instrumenter, der er oprettet i 
henhold til afsnit VIII i forordning (EU) nr. 
XXXX/2012 [ny finansforordning 2012], 
kan anvendes til at lette adgangen til 
finansiering for enheder, som gennemfører 
aktioner, der bidrager til projekter af fælles 
interesse som defineret i forordning (EU) 
nr. XXXX/2012 [TEN-T-retningslinjerne], 
(EU) nr. XXX 2012 [retningslinjer for 
transeuropæisk energiinfrastruktur] og 
forordning (EU) nr. XXX/2012 [INFSO-
retningslinjer] samt til opfyldelsen af disses 
mål.

Or. xm

Begrundelse

The new financial regulation as mentioned in Art 14 of the CEF defines in Art 130/131 the 
conditions for using the Financial Instruments (FI) 

FI  shall address market failures or sub-optimal investment situations; be additional i.e. not 
aim at replacing MS FIs, private funding or other financial EU intervention;  not create 
any distortion of competition in the internal market; have a multiplier effect; be aligned 
with EU's interests; be established on the basis of on an ex ante evaluation).

Pour des raisons de clarté juridique, il convient de ne pas répéter ces conditions d'utilisation 
ici.

Ændringsforslag 80
Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Følgende finansielle instrumenter må 
benyttes:

3. Navnlig følgende finansielle 
instrumenter må benyttes:

Or. fr
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Ændringsforslag 81
Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 3 – litra c 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) alle andre finansielle instrumenter. c) andre finansielle instrumenter, 
forudsat at de:
- er i overensstemmelse med forordning 
(EU) nr. [XXXX/2012 [ny 
finansforordning] og
- er i overensstemmelse med denne 
forordnings mål.
Denne procedure kan iværksættes ved 
delegerede retsakter i overensstemmelse 
med denne forordnings artikel 25.

Or. fr

Begrundelse

For at sikre en forsvarlig finansiel forvaltning er det nødvendigt at præcisere betingelserne 
for, at et finansielt instrument, som ikke er omtalt i forordningen, kan tages i brug. Denne 
præcisering søger på engang at bevare den fleksibilitet, som er nødvendig for at kunne 
håndtere uforudsete økonomiske situationer, og sikre Europa-Parlamentets demokratiske 
kontrol.

Ændringsforslag 82
Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Aktioner, der kan opnå støtte gennem
finansielle instrumenter i 
overensstemmelse med artikel 17, 
udvælges efter først-til-mølle-princippet, 
skal tilstræbe en sektoriel og geografisk 
diversifikation på tværs af medlemsstater 
og skal opfylde alle følgende kriterier:
- de skal opfylde Europa 2020-strategiens 
mål
- de skal give europæisk merværdi
- de må ikke indebære 
konkurrenceforvridning på det indre 
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marked
- de skal give EU-støtten en løftestangs-
eller multiplikatoreffekt.

Or. xm

Ændringsforslag 83
Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Unionen, medlemsstaterne og andre 
investorer kan yde finansiel bistand som 
supplement til bidrag, der modtages i kraft 
af anvendelsen af finansielle instrumenter, 
forudsat at Kommissionen godkender 
eventuelle ændringer af kriterierne for 
støtteberettigelse, for så vidt angår 
aktioner og/eller instrumentets 
investeringsstrategi, der kan være 
påkrævet af hensyn til det supplerende 
bidrag.

2. Unionen, medlemsstaterne og andre 
investorer kan yde finansiel bistand som 
supplement til bidrag, der modtages i kraft 
af anvendelsen af finansielle instrumenter, 
forudsat at Kommissionen godkender dette.

Or. fr

Ændringsforslag 84
Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. fr
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Ændringsforslag 85
Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. fr

Ændringsforslag 86
Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. I overensstemmelse med artikel 18, stk. 
2, i forordning (EU) nr. XXXX/2012 [ny 
finansforordning] tildeles indtægter og 
tilbagebetalinger, der er frembragt via et 
finansielt instrument, til det pågældende 
finansielle instrument. For så vidt angår 
finansielle instrumenter, som blev 
etableret under den foregående flerårige 
finansielle ramme for perioden 2007-
2013, tildeles indtægter og 
tilbagebetalinger, der er frembragt via 
aktiviteter, som blev påbegyndt i denne 
periode, til det finansielle instrument for 
perioden 2014-2020.

6. I overensstemmelse med artikel 18, stk. 
2, i forordning (EU) nr. XXXX/2012 [ny 
finansforordning] tildeles indtægter og 
tilbagebetalinger, der er frembragt via et 
finansielt instrument, til det pågældende 
finansielle instrument i denne forordnings 
anvendelsesperiode.

Or. fr

Ændringsforslag 87
Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Kommissionen skal vedtage flerårige og 
årlige arbejdsprogrammer for hver sektor. 
Kommissionen kan også vedtage flerårige 
og årlige arbejdsprogrammer, som dækker 
mere end en sektor. Sådanne delegerede 
retsakter vedtages efter proceduren i 
artikel 25.

Or. xm

Begrundelse

Kommissionen kan inden for rammerne af de flerårige og årlige arbejdsprogrammer træffe 
politiske beslutninger, som supplerer denne forordning. Ordførerne foreslår derfor, at 
gennemførelsesretsakterne erstattes af delegerede retsakter, som giver Europa-Parlamentet 
bedre kontrolbeføjelser.

Ændringsforslag 88
Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. De flerårige arbejdsprogrammer tages op 
til fornyet overvejelse som minimum 
midtvejs. Ved behov skal Kommissionen 
revidere det flerårige arbejdsprogram ved 
hjælp af delegerede retsakter vedtaget 
efter proceduren i artikel 25.

Or. xm

Begrundelse

Kommissionen kan inden for rammerne af de flerårige og årlige arbejdsprogrammer træffe 
politiske beslutninger, som supplerer denne forordning. Ordførerne foreslår derfor, at 
gennemførelsesretsakterne erstattes af delegerede retsakter, som giver Europa-Parlamentet 
bedre kontrolbeføjelser.
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Ændringsforslag 89
Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. På transportområdet skal mindst 4-5% 
af budgetmidlerne i artikel 5, stk. 1, litra 
a), anvendes i form af innovative 
finansielle instrumenter.

Or. fr

Ændringsforslag 90
Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 91
Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

6. I overensstemmelse med proceduren i 
stk. 1 kan Kommissionen, når den 
udarbejder flerårige og sektorspecifikke 
årlige arbejdsprogrammer, fastsætte 
udvælgelses- og tildelingskriterier i 
overensstemmelse med de mål og 
prioriteter, de er fastlagt i artikel 3 og 4 i 
denne forordning samt i forordning (EU) 
nr. [XXXX/2012 [TEN-T-
retningslinjerne], forordning (EU) nr. 
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[XXXX/2012 [retningslinjer for 
transeuropæisk energiinfrastruktur] og 
forordning (EU) nr. [XXXX/2012 
[INFSO-retningslinjerne]. Alle projekter 
skal vurderes på grundlag af følgende 
kriterier:

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

a) aktionens modenhed i projektets 
udviklings- og forberedelsesfaser og 
soliiditeten af den foreslåede 
gennemførelse

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

b) EU-støttens løftestangseffekt på 
offentlige og private investeringer og det 
indre marked

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

c) behovet for at overvinde specifikke 
finansielle hindringer, herunder mangel 
på markedsfinansiering, set i lyset af 
projektets karakter eller spørgsmålet om, 
hvor meget det haster
d) fordele og ulemper, herunder 
økonomiske, sociale, drishusgasrelaterede 
og/eller andre miljømæssige virkninger, 
samt tilgængelighed
e) for transport- og energiområdet: den 
grænseoverskridende dimension.

Or. en

Begrundelse

Udvælgelseskriterierne bør fastsættes på forhånd i overensstemmelse med artikel 5 i den 
gældende forordning (nr. 680/2007).

Ændringsforslag 92
Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

af infrastrukturer. Der kan vedtages 
forslagsindkaldelser, som dækker flere 
sektorer, baseret på de finansielle 
bevillinger til de respektive sektorer, jf. 
artikel 5, stk. 1, fordelt i forhold til hver 
enkelt sektors vægt i de pågældende 
aktioner.

Or. fr

Ændringsforslag 93
Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den vejledende tidsplan for udbetaling af 
de forskellige årsrater meddeles de berørte 
modtagere af tilskud og, såfremt dette 
gælder for finansielle instrumenter, til de 
berørte finansielle institutioner.

Den vejledende tidsplan for udbetaling af 
de forskellige årsrater meddeles til de 
berørte modtagere af tilskud, til de berørte 
medlemsstater og Europa-Parlamentet og, 
såfremt dette gælder for finansielle 
instrumenter, til de berørte finansielle 
institutioner.

Or. fr

Ændringsforslag 94
Forslag til forordning
Artikel 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bevillinger, der ikke er udnyttet ved 
udgangen af det regnskabsår, for hvilket de 
er opført, fremføres automatisk med et år.

Bevillinger, der ikke er udnyttet ved 
udgangen af det regnskabsår, for hvilket de 
er opført, fremføres automatisk med et år, 
jf. artikel 9 og 10 i forordning (EU) nr. 
[XXXX/2012 [ny finansforordning].

Or. fr
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Ændringsforslag 95
Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne forestår den tekniske 
overvågning og den finansielle kontrol af 
aktionerne i nært samarbejde med 
Kommissionen, for så vidt angår projekter 
i transport- og energisektoren, og 
attesterer rigtigheden og 
overensstemmelsen af de udgifter, der er 
afholdt i forbindelse med projekter eller 
dele af projekter. Medlemsstaterne kan 
anmode Kommissionen om at deltage ved 
kontrol på stedet.

Medlemsstaterne forestår den tekniske 
overvågning og den finansielle kontrol af 
aktionerne i nært samarbejde med 
Kommissionen og attesterer rigtigheden og 
overensstemmelsen af de udgifter, der er 
afholdt i forbindelse med projekter eller 
dele af projekter. Medlemsstaterne kan 
anmode Kommissionen om at deltage ved 
kontrol på stedet.

Or. fr

Begrundelse

Ud fra et forenklingshensyn bør reglerne om medlemsstaterns ansvarsområder harmoniseres 
for de tre sektorer.

Ændringsforslag 96
Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. fr

Begrundelse

Ud fra et forenklingshensyn bør reglerne om medlemsstaterns ansvarsområder harmoniseres 
for de tre sektorer.
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Ændringsforslag 97
Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. fr

Ændringsforslag 98
Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Udvalget sikrer et horisontalt overblik 
over de arbejdsprogrammer, der er 
omhandlet i artikel 18, for at sikre 
sammenhængen og at synergier mellem 
sektorer afdækkes og udnyttes. 

3. Udvalget sikrer et horisontalt overblik 
over de arbejdsprogrammer, der er 
omhandlet i artikel 17, for at sikre 
sammenhængen og at synergier mellem 
sektorer afdækkes og udnyttes, og 
bestræber sig navnlig for at sikre en 
ligelig fordeling af de finansielle 
rammebeløb i hver sektor i forbindelse 
med forslagsindkaldelser, som dækker 
flere sektorer, og ved fastsættelsen af 
medfinansieringssatser for aktioner, der 
indebærer synergier mellem sektorer.

Or. xm

Begrundelse

Udvalget bør også have til opgave at finde frem til passende finansieringsløsninger for 
synergier og indkaldelser af forslag, der vedrører flere sektorer.
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Ændringsforslag 99
Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. fr

Ændringsforslag 100
Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. fr



PE491.110v02-00 62/68 PR\909973DA.doc

DA

Ændringsforslag 101
Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. fr

Ændringsforslag 102

Forslag til forordning
Bilag - del I - punkt a) - horisontale prioriteter 

Kommissionens forslag

Innovativ styring og tjenester Fælles europæisk luftrum - SESAR

Innovativ styring og tjenester Trafikstyringssystemer til vej, jernbane og 
indre vandveje (ITS, ERTMS og RIS)

Innovativ styring og tjenester Havne og lufthavne i hovednettet

Ændringsforslag

Innovativ styring og tjenester Fælles europæisk luftrum - SESAR

Innovativ styring og tjenester
Trafikstyringssystemer til vej, jernbane og 
indre vandveje (ITS, ERTMS, RIS og 
VTMIS)

Innovativ styring og tjenester Havne og lufthavne i hovednettet, 
motorveje til søs

Or. xm

Begrundelse

Eftersom motorveje til søs og VTMIS er centrale elementer i EU's transportsystem, bør de 
medtages i de horisontale prioriteter.
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Ændringsforslag 103

Forslag til forordning
Bilag – del III a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Liste over forhåndsudpegede projekter, som indebærer synergier mellem mindst to af de 
sektorer, der er omfattet af CEF.

Udbredelse af et forsyningsnet for ikke-fossil og ikke-forurenende energi (såsom elektricitet 
eller brint) beregnet til transportmidler.
Implementering af intelligente net gennem udnyttelse af nye eller eksisterende transport-
og telekommunikationsinfrastrukturer
Udnyttelse af transportinfrastrukturer (f.eks. tunneller, broer m.m.) til etablering af nye 
samkøringslinjer, som kan gøre det muligt at forøge elektricitetskapaciteten eller etablere 
nye gaskorridorer eller telekommunikationsnet.

Or. xm

Begrundelse

Hænger sammen med ændringsforslag 56 vedørende artikel 7, stk. 4a (nyt). I dette nye bilag 
opstilles en tentativ liste over forhåndsudpegede "synergiprojekter" med ret til EU-støtte med 
henblik på at give projektinitiativtagere et klarere incitament til at fremlægge forslag til 
aktioner med potentiale til at skabe synergier mellem de tre sektorer.
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BEGRUNDELSE

Forordningen om oprettelse af Connecting Europe-faciliteten har til formål at:

- koncentrere ressourcerne om projekter med europæisk merværdi inden for transport-, energi-
og telekommunikationsinfrastruktur med henblik på at skabe integrerede europæiske net, der 
kan sikre, at disse infrastrukturer er ensartede og højtydende i hele EU

- centralisere, forenkle og opstille betingelser for tildelingen af de EU-støttemidler, som er 
omfattet af forordningen, og samtidig udnytte synergierne mellem de tre sektorer 

- sikre en fornuftig fordeling af midlerne mellem direkte støtte og nye finansielle instrumenter 
ved at inddrage markedet og højne effektiviteten af EU's bevillinger

- sikre en mere effektiv integration af samhørighedslandene på det økonomiske, tekniske og 
operationelle plan ved at anvende reglerne for Samhørighedsfonden på de dele af CEF-
midlerne, der vedrører transportområdet.

I disse alvorlig krisetider gør bestræbelserne for opnåelse af økonomiske, sociale og 
miljømæssige fremskridt det nødvendigt at:

- træffe foranstaltninger til at genskabe balancen i de offentlige budgetter
- forbedre den økonomiske konkurrenceevne i Europa
- genskabe den bæredygtige, inklusive og afbalancerede vækst.

På den baggrund går ordførerne stærkt ind for denne forordning, der har til formål at etablere 
en Connecting Europe-facilitet, som kan yde et vigtigt bidrag til at opnå vækst og 
konkurrenceevne inden for transport, energi og telekommunikation på følgende tre måder:

- for det første ved at udstyre den offentlige transporttekniske sektor med midler til at 
iværksætte infrastrukturprojekter, hvilket vil stimulere store økonomiske sektorer, såvel i 
gennemførelsesfasen som ved idriftsættelsen og i den efterfølgende vedligeholdelsesfase

- for det andet ved inden for disse sektorer at stimulere til forskning, teknologioverførsel og 
(finansiel og operationel) udvikling, hvilket vil sætte Europa i stand til at fastholde sin 
ledende rolle på verdensplan inden for disse områder

- for det tredje ved at udstyre EU med robuste, højtydende og pålidelige transport-, energi- og 
telekommunikationssystemer, der kan bidrage til EU-økonomiens globale konkurrenceevne 
og til EU's evne til at fungere som en harmonisk og integreret helhed ved at at forbedre dets 
økonomiske, sociale og miljømæssige resultater og styrke dets territoriale integration.

Finansieringsbehovet i hele EU frem til 2020 anslås til:
- 500 mia. EUR til transeuropæiske transportnet, hvoraf 250 mia. skal øremærkes til at fjerne 
flaskehalse og skabe forbindelser, hvor sådanne mangler, navnlig hen over landegrænser
- 200 mia. EUR til transeuropæiske energinet
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- 270 mia. EUR til udbredelse af bredbåndsnet og tjenesteplatforme.

Bevillingen på 50 mia. EUR til den foreliggende facilitet indebærer derfor:
- en nøje overvejet udvælgelse af infrastrukturprojekter baseret på deres europæiske merværdi 
og sammenhæng med Europa 2020-strategien
- en optimal og samordnet forvaltning af faciliteten fra EU-myndighedernes side
- et snævert samarbejde med de berørte parter (medlemsstaterne, regionale og lokale 
myndigheder, projektinitiativtagere)
- samarbejde mellem EU-institutionerne selv (Kommissionen, Rådet og Parlamentet)
- særligt fokus på samhørighedslandene, som har store behov, men ofte begrænsede midler
- optimal fordeling af finansielle midler mellem klassiske indsatsformer og nye finansielle 
instrumenter:

 tilskud bør kun anvendes til projekter, der giver få eller ingen indtægter, og 
medfinansieringssatserne bør afspejle de fastsatte målsætninger og prioriteter, 
markedsaktørernes forventninger og operationernes karakter

 de innovative finansieringsinstrumenter bør gøre det muligt at trække på 
markederne i stort omfang, samtidig med at man sikrer:
o EU's interesser og operationernes lovmæssighed og objektivitet
o betydelige løftestangseffekter
o fravær af konkurrenceforvridning eller markedsforstyrrelse

- inkorporering af denne forordning i den næste flerårige finansielle ramme, idet der skal 
sikres en tæt koordinering med de øvrige finansieringsinstrumenter, der forfølger de samme 
mål, herunder:

 det ottende rammeprogram for forskning og udvikling (Horizon 2020)
 de regionale samhørighedspolitikker.

På den baggrund mener ordførerne, at de flerårige og årlige programmer bør vedtages gennem 
delegerede retsakter. Parlamentet skal inddrages i denne proces fordi den indebærer, at der 
skal træffes politiske valg (f.eks vedrørende indkaldelser af forslag, der skal offentliggøres) 
ligesom der kan blive vedtaget særlige supplerende regler for indsendelse af projekter af 
fælles interesse, som derved potentielt kan træde i stedet for bestemmelser i basisretsakten. 
Desuden findes der inden for energi og telekommunikation ingen liste over projekter af fælles 
interesse, der skal finansieres, hvilket risikerer at overlade en for stor skønsbeføjelse for 
Kommissionen.

De tre sektorer, der er omfattet af dette instrument, er af stor strategisk betydning for 
Unionens og dens indbyggeres fremtid.

I - Transportområdet

Denne sektor skal tilvejebringe de fysiske forbindelser mellem alle regioner i EU og den 
bevægelsesfrihed for personer og varer, uden hvilken der ikke kan være nogen udvikling, og 
som den territoriale samhørighed i EU er afhængig af. Det skal også understreges, at der bag 
infrastrukturpolitikken og dens anvendelse ligger hele den europæiske transportrelaterede 
fremstillingsindustri (f.eks. biler, fly, jernbaner, rumfartsindustri og transportsystemer), som 
stadig spiller en fremtrædende rolle på verdensmarkedet og repræsenterer en stor del af EU's 
økonomiske potentiale.
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Et andet afgørende element i effektive transportnet er det bidrag, de yder til 
konkurrenceevnen. Allerede i 1993 vurderede den daværende formand for Europa-
Kommissionen, Jacques Delors, i hvidbogen om vækst, konkurrenceevne og beskæftigelse1, 
at det for at skabe 15 millioner job og genskabe den økonomiske vækst ville være nødvendigt 
at investere 220 mia. ECU2 i transportnet fremt til år 2000, heraf 82 mia. i prioriterede 
projekter.

Tyve år senere, og i en lignende økonomisk krisesituation, foreslår Kommissionen 50 
milliarder mindre (31,7 mia. EUR) for et EU med væsentlig flere medlemsstater og væsentlig 
større behov.

Efter ordførernes opfattelse bør det ideelle beløb til at skabe den forventede løftestangseffekt 
på transportområdet repræsentere mindst 10 % af det skønnede behov (500 mia. EUR til 
TEN-T frem til 2020).
I lyset af de begrænsede ressourcer foreslår Kommissionen, at man koncentrerer CEF-
faciliteten om projekter, der er modne til at blive finansieret inden for den næste flerårige 
finansielle rammes løbetid, har en høj EU-merværdi og vedrører horisontale spørgsmål eller 
bæredygtig former for transport, såsom jernbane eller indre vandveje. En liste i bilaget 
allerede definerer et begrænset antal potentielle projekter, bl.a. i form af korridorer, som skal 
finansieres med 85 % af de bevillinger, der er til rådighed for CEF. Der vil imidlertid fortsat 
være et onkurrenceelement i indkaldelserne af forslag , eftersom de disponible beløb ikke vil 
være tilstrækkelige til at finansiere alle de projekter, der er nævnt i bilaget.

Ordførerne bifalder indførelsen af korridormetoden, som er en væsentlig forbedring i forhold 
til håndteringen af de nuværende 30 prioriterede TEN-T-projekter, som blev udvalgt i 2004 på 
grund af deres høje relevans for de transnationale trafikstrømme samt målsætningerne om 
samhørighed og bæredygtig udvikling. Ordførerne vil gerne på nuværende tidspunkt og som 
udgangspunkt holde fast ved de ti forhåndsudpegede korridorer og andre elementer, som 
Kommissionen har fremlagt, og kun foreslå en mindre ændring af de horisontale prioriteter 
ved at tilføje "motorveje til søs", således at dette begreb er fortsat en prioritet inden for TEN-
T, samt maritime ITS-systemer. 
Hvis Rådet desuden tilslutter sig en væsentlig nedskæring af det finansielle rammebeløb, vil 
der skulle foretages en grundig gennemgang af listen over forhåndsudpegede 
transportprojekter, der er omhandet i bilagets del I. 

Endelig bør muligheden for at udnytte en del af samhørighedsstøtten under Connecting 
Europe-faciliteten inden for transport ses som en mulighed for de pågældende lande. Det vil 
sætte dem i stand til få bedre forbindelser til de store europæiske net og dermed øge deres 
konkurrenceevne og integration i Den Europæiske Union. Det er imidlertid nødvendigt at tage 
særligt hensyn til disse landes situation på det finansielle og operationelle plan, navnlig for så 
vidt angår princippet om "use it or lose it". Gennem teknisk bistand til teknisk projektledelse i 
samhørighedslandene kan man kompensere for disses handicap med hensyn til administrative 
kapacitet og derved sætte dem i stand til at få fuldt udbytte af CEF.

II – Energiområdet

                                               
1 KOM(93) 700.
2 1 ECU = 1EUR pr. 1. januar 1999.
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Infrastrukturudviklingen indebærer flere grundlæggende udfordringer for Den Europæiske 
Union i de kommende år:

- spørgsmålene om henholdsvis uafhængighed, indbyrdes afhængighed og solidaritet på 
energiforsyningsområdet i EU (sikkerhed og stabilitet)

- indførelse af intelligente og mere effektive, energibesparende energinetværk
- udvikling af nye vedvarende energinet og disses tilslutning til de konventionelle net.

I energisektoren udgør investeringsefterslæbet, der er blevet anslået til over 200 mia. EUR, og 
forsinkelserne i genenmførelsen af det indre marked de vigtigste af de hindringer, der skal 
overvindes for at nå de strategiske Europa 2020-mål. 

Ordførerne mener derfor, at opnåelse af maksimal løftestangseffekt for hver euro, der 
investeres i energiinfrastruktur, vi give CEF den højeste værdi. I den forbindelse vil den 
omfattende brug af finansielle instrumenter også give yderligere gunstige muligheder for at 
tiltrække øget privat finansiering gennem markedsbaserede instrumenter, som er 
forudsætninger for udvikling af infrastruktur i tider med finansielle stramninger.  

Tilskud kan og bør anvendes som en sidste udvej for prioriterede projekter, som savner 
kommerciel bæredygtighed, men har vigtige positive eksternaliteter, uden at forvride det 
energimarked, som stadig er under udvikling, og uden at skabe kunstig konkurrence med 
private midler. 

CEF vil fungere som et middel til at bygge bro mellem behovet for nye og opgraderede 
infrastrukturer og energi-og klimamålene for 2020, forudsat at prioriteterne respekteres i hele 
CEF's implementeringsfase.

III – Telekommunikationsområdet  

Efterspørgselsdrevet bredbåndsetablering bør vælges som den strategiske løsning med henblik 
på at gennemføre det indre marked på IKT-området og opfylde den digitale dagsordens mål.

Der bør derfor gives prioritet til opbygning af en infrastruktur for europæiske digitale 
tjenester, transeuropæiske højhastighedsbasisforbindelser til offentlige administrationer, 
grænseoverskridende ydelse af e-forvaltningstjenester (f.eks.  grænseoverskridende offentlige 
e-indkøb, e-justice og e-sundhed),  adgang til information i den offentlige sektor, herunder 
digitale europæiske kulturarvsressourcer, data.eu og flersprogede ressourcer, sikkerhed og 
sikring (sikrere internet og kritisk serviceinfrastruktur) og intelligente energitjenester. 

Ordførerne mener, at finansielle instrumenter bør være den eneste mekanisme til at støtte 
udbredelsen af bredbånd under CEF. Faktisk har finansielle instrumenter mange fordele i 
forhold til tilskud, herunder en meget større løftestangseffekt og dermed mulighed for at nå ud 
til flere husstande inden for samme budget. Når de offentlige støtteprogrammer er godkendt, 
skal de fokusere på at skabe positive eksternaliteter såsom  udvikling af 
lokalområders/landdistrikters økonomi, øget konkurrenceevne og jobskabelse.

IV - Synergier
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Endelig hilser ordførerne det velkomment, at Kommissionen foreslår et enkelt instrument, der 
dækker alle tre sektorer, da dette vil reducere de administrative udgifter til forvaltningen af 
programmet. De mener dog, at de potentielle synergier mellem energi-, transport- og 
telekommunikationsområderne bør stimuleres yderligere. For at give projektinitiativtagere 
flere incitamenter til at komme frem med tiltag med potentielle synergier mellem de tre 
sektorer foreslår ordførerne at indføre en mere specifik formulering om synergier og navnlig 
om udvælgelseskriterier, medfinansieringssatser, administration og finansielle regler.  En ny 
tentativ liste over forhåndsudpegede projekter med potentielle synergier foreslås i bilagets del 
IV. 

Konkluderende mener ordførerne, at CEF ved hjælp af en gennemsigtig, synergisk, forenklet, 
centraliseret og konditionel forvaltning kan gøre det muligt at opnå maksimal effektivitet i 
finansieringen af Den Europæiske Unions vigtigste politiske prioriteringer inden for transport, 
energi og IKT. 

De foreslåede ændringer har ikke så meget til formål at tilføje nye punkter som at præcisere 
formålet, idet det er ordførerne opfattelse, at CEF-forordningen bør holdes kortfattet.

Ved forhandlingerne om den næste flerårige finansielle ramme vil ordførerne gøre deres 
yderste for at sikre, at der afsættes betydelige budgetmæssige og operationelle ressourcer til 
faciliteten. En nedskæring af disse midler vil udhule faciliteten og gøre alvorlig skade på EU's 
politikker for vækst og konkurrenceevne.


