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Teckenförklaring

* Samrådsförfarande
*** Godkännandeförfarande

***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen)
***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen)

***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 
förslaget till akt.)

Ändringsförslag till ett förslag till akt

Parlamentets ändringsförslag till ett förslag till akt ska markeras med 
fetkursiv stil. Kursiv stil används för att uppmärksamma berörda avdelningar 
på eventuella problem i förslaget till akt. Med kursiv stil markeras ord eller 
textavsnitt som det finns skäl att korrigera innan texten färdigställs 
(exempelvis om det i en språkversion förekommer uppenbara fel eller saknas 
ord eller textavsnitt). De berörda avdelningarna tar sedan ställning till dessa 
korrigeringsförslag.

Texten i hänvisningen ovanför ett ändringsförslag till en befintlig akt, som 
förslaget till akt är avsett att ändra, innehåller en tredje och en fjärde rad. Den 
tredje raden anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i 
denna som ändringsförslaget avser. Om parlamentet önskar ändra delar av en 
bestämmelse i en befintlig akt som inte ändrats i förslaget till akt, ska dessa 
markeras med fet stil. Eventuella strykningar ska i sådana fall markeras 
enligt följande: [...].
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Fonden 
för ett sammanlänkat Europa
(COM(2011)0665/3 – C7-0374/2011 – 2011/0302(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(COM(2011)0665/3),

– med beaktande av artiklarna 294.2 och 172 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet 
(C7-0374/2011),

– med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

– med beaktande av den gemensamma behandlingen av ärendet i utskottet för 
industrifrågor, forskning och energi och utskottet för transport och turism, i enlighet med 
artikel 51 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi och 
utskottet för transport och turism(A7-0000/2012).

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om 
den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, 
kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag 1
Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(1) För att få till stånd en smart och 
hållbar tillväxt för alla i enlighet med 
målen i Europa 2020-strategin1 behöver 
Europeiska unionen en modern, 
högeffektiv infrastruktur som bidrar till 
att binda samman och integrera unionen 
och alla dess regioner, särskilt på 
områdena transport och 
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telekommunikationer. Dessa länkar bör 
göra det möjligt att förbättra den fria 
rörligheten för människor, varor, kapital 
och idéer och därmed bidra till en mer 
konkurrenskraftig social 
marknadsekonomi och till bekämpande av 
klimatförändringar.
__________________
1 Meddelande från kommissionen till 
Europaparlamentet, rådet, Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén och 
Regionkommittén om en digital agenda 
för Europa, COM(2010)0245, 26 augusti 
2010. 

Or. xm

Motivering

Syftet med ändringsförslaget är att omstrukturera kommissionens förslag och göra det mer 
logiskt och lättbegripligt. Förslaget grundar sig på det tidigare skäl 2.

Ändringsförslag 2
Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(2) Syftet med Fonden för ett 
sammanlänkat Europa är att påskynda 
investeringarna på området för 
transeuropeiska nät och stimulera till 
ökade medel från både den offentliga och 
den privata sektorn. I detta syfte bör 
fonden maximera synergierna mellan 
transport-, energi- och 
telekommunikationssektorerna och 
därmed effektivisera unionens insatser 
och optimera kostnaderna för 
genomförandet.

Or. xm

Motivering

Syftet med ändringsförslaget är att omstrukturera kommissionens förslag och göra det mer 



PR\909973SV.doc 7/67 PE491.110v02-00

SV

logiskt och lättbegripligt. Förslaget grundar sig på de tidigare skälen 1 och 3.

Ändringsförslag 3
Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. xm

Motivering

Syftet med ändringsförslaget är att omstrukturera kommissionens förslag och göra det mer 
logiskt och lättbegripligt. Se ändringsförslag 2.

Ändringsförslag 4
Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Den 28 mars 2011 antog kommissionen 
vitboken Färdplan för ett gemensamt 
europeiskt transportområde – ett 
konkurrenskraftigt och resurseffektivt 
transportsystem. Vitboken syftar till att 
minska växthusgasutsläppen inom 
transportsektorn med 60 % fram till 2050 
jämfört med 1990. När det gäller 
infrastrukturen syftar vitboken till att ett 
fullt fungerande och unionsomfattande 
multimodalt stomnät för TEN-T ska 
upprättas senast 2030. Vitboken syftar 
också till förbättrade prestanda i 
logistikkedjor med kombinerade 
transporter, bland annat genom bättre 
användning av transportmedel som i sig är 
mer resurseffektiva. Därför fastställs 
följande relevanta mål för TEN-T-

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

relevanta mål för TEN-T-politiken: 30 % 
av vägtransporterna på mer än 300 km bör 
senast 2030 flyttas över till andra 
transportmedel, och mer än 50 % senast 
2050; den nuvarande sträckningen av nätet 
för höghastighetståg bör tredubblas senast 
2030 och flertalet av 
passagerartransporterna på medellånga 
sträckor bör ske med tåg senast 2050; alla 
centrala flygplatser bör senast 2050 
anslutas till järnvägsnätet; alla hamnar bör 
anslutas till järnvägstransportnätet och om 
möjligt till inre vattenvägar.

Or. fr

Ändringsförslag 5
Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(8) I sin resolution av den 6 juli 2010 om 
hållbara framtida transporter betonade 
Europaparlamentet att en effektiv 
transportpolitik kräver en finansieringsram 
som är anpassad till befintliga utmaningar. 
Därför bör de befintliga finansiella medlen 
för transport och rörlighet ökas i de olika 
berörda budgetrubrikerna. 
Europaparlamentet ansåg vidare att det är 
nödvändigt med inrättandet av en 
mekanism för att samordna och optimera 
användningen av olika 
transportfinansieringskällor och alla 
ekonomiska medel och 
finansieringsmekanismer som finns 
tillgängliga på unionsnivå.

Or. fr

Ändringsförslag 6
Förslag till förordning
Skäl 11
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(11) Kommissionen uppskattar mot 
bakgrund av en analys av 
medlemsstaternas planer för 
transportinfrastruktur att 
investeringsbehoven inom transportsektorn 
uppgår till 500 miljarder euro för hela 
TEN-T-nätet för perioden 2014–2020, 
varav uppskattningsvis 250 miljarder euro 
kommer att behöva investeras i stomnätet 
för TEN-T.

Or. xm

Motivering

Ändringsförslaget tar fasta på betydelsen av att unionens stöd fokuseras på projekt som kan 
ha ett reellt mervärde. Föredragandena för in punkten som ett nytt skäl (se 
ändringsförslag 10).

Ändringsförslag 7
Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Erfarenheterna i samband med 
nuvarande budgetram visar att många 
medlemsstater som är berättigade till stöd 
från Sammanhållningsfonden har stora 
svårigheter att i tid genomföra komplexa 
projekt för gränsöverskridande 
transportinfrastruktur med högt mervärde 
för unionen. För att förbättra resultaten av 

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

transportprojekt, särskilt 
gränsöverskridande sådana, med högt 
mervärde för unionen, bör därför en del av 
Sammanhållningsfonden (10 miljarder 
euro) överföras för att finansiera 
transportprojekt inom stomnätet för 
transporter i de medlemsstater som är 
berättigade till stöd från 
Sammanhållningsfonden genom Fonden 
för ett sammanlänkat Europa. 
Kommissionen bör, genom tekniska 
stödåtgärder, stödja medlemsstater som är 
berättigade till stöd från 
Sammanhållningsfonden att förbereda en 
rad lämpliga projekt i syfte att ge största 
möjliga prioritering till nationella anslag 
från Sammanhållningsfonden. Särskild 
uppmärksamhet bör ägnas åt svårigheter 
med projektutformningen som kan uppstå 
för en del medlemsstater samt åt en jämn 
geografisk fördelning av projekten.

Or. fr

Ändringsförslag 8
Förslag till förordning
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Detta beror i synnerhet på bristande 
incitament på nationell nivå att ansluta 
nationella system till bassystemet (dvs. 
utveckla förutsättningar för 
interoperabilitet och gränsöverskridande 
tjänster) samt på att privata investerare inte 
ensamma skulle garantera utbyggnaden av 
tjänster inom interoperabla ramar.

Or. fr

Motivering

Europeana är en sådan typ av offentliga tjänster som kan få stöd genom den här förordningen 
med 100 procents samfinansiering, och detta bör omnämnas i det här skälet.

Ändringsförslag 9
Förslag till förordning
Skäl 32

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(32) De finansieringsinstrument som ska 
införas enligt denna förordning bör 
återspegla bestämmelserna i avdelning 
VIII i förordning (EU) nr XXX/2012 [nya 
budgetförordningen] och den delegerade 
akten och vara förenliga med de regler 
om bästa praxis som gäller för 
finansieringsinstrument.

utgår

Or. xm

Motivering

Syftet med ändringsförslaget är att omstrukturera kommissionens förslag och göra det mer 
logiskt och lättbegripligt. Se ändringsförslag 18.

Ändringsförslag 10
Förslag till förordning
Skäl 33

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår



PE491.110v02-00 12/67 PR\909973SV.doc

SV

redan drivit offentliga myndigheter till att 
ompröva sina program för investeringar i 
infrastruktur. I detta sammanhang har 
offentlig-privata partnerskap betraktats 
som en effektiv metod för att skapa 
infrastrukturprojekt som garanterar att 
politiska mål uppfylls som exempelvis att 
bekämpa klimatförändringarna, främja 
alternativa energikällor samt energi- och 
resurseffektivitet, främja hållbara 
transporter och bygga ut bredbandsnät. I 
sitt meddelande om offentlig-privata 
partnerskap av den 19 november 2009 
åtog sig kommissionen att förbättra 
tillgången till finansiering för sådana 
partnerskap genom att utvidga 
tillämpningsområdet för befintliga 
finansieringsinstrument.

Or. xm

Motivering

Syftet med ändringsförslaget är att omstrukturera kommissionens förslag och göra det mer 
logiskt och lättbegripligt. Se ändringsförslag 13.

Ändringsförslag 11
Förslag till förordning
Skäl 34

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(34) Även om en betydande del av 
investeringarna inom ramen för Europa 
2020-strategin kan ske via marknad och 
reglering kräver finansieringen offentliga 
insatser och stöd från unionen genom 
bidrag och innovativa 
finansieringsinstrument.
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förhandsbedömningar av dessa 
instrument.

Or. xm

Motivering

Syftet med ändringsförslaget är att omstrukturera kommissionens förslag och göra det mer 
logiskt och lättbegripligt. Se ändringsförslag 14.

Ändringsförslag 12
Förslag till förordning
Skäl 34a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(34a) För att optimera användningen av 
unionens budget i form av subventioner 
bör sådana medel förhållas projekt med 
låg eller ingen avkastning.

Or. fr

Ändringsförslag 13
Förslag till förordning
Skäl 34b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(34b) Skatteåtgärder i många 
medlemsstater kommer att driva eller har 
redan drivit offentliga myndigheter till att 
ompröva sina program för investeringar i 
infrastruktur. I detta sammanhang har 
offentlig-privata partnerskap betraktats 
som en effektiv metod för att skapa 
infrastrukturprojekt som garanterar att 
politiska mål uppfylls som exempelvis att 
bekämpa klimatförändringarna, främja 
alternativa energikällor samt energi- och 
resurseffektivitet, främja hållbara 
transporter och bygga ut bredbandsnät. I 
sitt meddelande om offentlig-privata 
partnerskap av den 19 november 2009 
åtog sig kommissionen att förbättra 
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tillgången till finansiering för sådana 
partnerskap genom att utvidga 
tillämpningsområdet för befintliga 
finansieringsinstrument.

Or. xm

Motivering

Syftet med ändringsförslaget är att omstrukturera kommissionens förslag och göra det mer 
logiskt och lättbegripligt. Se ändringsförslag 10.

Ändringsförslag 14
Förslag till förordning
Skäl 35a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(35a) Finansieringsinstrument bör 
användas som svar på specifika 
marknadsbehov, i enlighet med målen för 
Fonden för ett sammanlänkat Europa, 
och bör inte tränga undan privat 
finansiering. Innan beslut fattas om att 
utnyttja finansieringsinstrument bör 
kommissionen göra 
förhandsbedömningar av dessa 
instrument för att förvissa sig om att det 
råder en suboptimal investeringssituation 
och att instrumentet inte kommer att 
snedvrida marknaden. Vidare bör ett 
projekt som finansieras med ett innovativt 
finansieringsinstrument ha ett europeiskt 
mervärde, uppfylla målen i Europa 2020-
strategin, fungera som hävstång för den 
europeiska budgeten samt undvika 
konkurrenssnedvridning, och dess 
lönsamhet bör baseras på intäkter. 

Or. xm

Motivering

Syftet med ändringsförslaget är att omstrukturera kommissionens förslag och göra det mer 
logiskt och lättbegripligt. Se ändringsförslag 11.
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Ändringsförslag 15
Förslag till förordning
Skäl 36

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. xm

Motivering

Syftet med ändringsförslaget är att omstrukturera kommissionens förslag och göra det mer 
logiskt och lättbegripligt. Se ändringsförslag 14.

Ändringsförslag 16
Förslag till förordning
Skäl 37

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(37) Fonden för ett sammanlänkat Europa 
bör erbjuda finansieringsinstrument för att 
få privata investerare och finansinstitut att i 
stor omfattning delta i 
infrastrukturinvesteringar. För att vara 
tillräckligt attraktiva för den privata 
sektorn bör finansieringsinstrumenten 
utformas och genomföras med vederbörlig 
hänsyn till förenkling och minskning av 
den administrativa bördan, samtidigt som 
de, med tanke på flexibiliteten, ska kunna 
reagera på identifierade finansieringsbehov 
på ett flexibelt sätt. Utformningen av dessa 
instrument bör bygga på erfarenheterna av 
genomförandet av 

(37) Fonden för ett sammanlänkat Europa 
bör erbjuda finansieringsinstrument för att 
få privata investerare och finansinstitut att i 
stor omfattning delta i 
infrastrukturinvesteringar, och på så vis 
fungera som hävstång för den europeiska 
budgeten. För att vara tillräckligt attraktiva 
för den privata sektorn bör 
finansieringsinstrumenten utformas och 
genomföras med vederbörlig hänsyn till 
förenkling och minskning av den 
administrativa bördan, samtidigt som de, 
med tanke på flexibiliteten, ska kunna 
reagera på identifierade finansieringsbehov 
på ett flexibelt sätt. Utformningen av dessa 
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finansieringsinstrumenten i den fleråriga 
budgetramen för 2007–2013, t.ex. 
instrumentet för lånegarantier till projekt 
inom det transeuropeiska transportnätet, 
finansieringsinstrumentet för riskdelning 
och den europeiska 2020-fonden för 
energi, klimatförändringar och 
infrastruktur (Margueritefonden).

instrument bör bygga på erfarenheterna av 
genomförandet av 
finansieringsinstrumenten i den fleråriga 
budgetramen för 2007–2013, t.ex. 
instrumentet för lånegarantier till projekt 
inom det transeuropeiska transportnätet, 
finansieringsinstrumentet för riskdelning,
den europeiska 2020-fonden för energi, 
klimatförändringar och infrastruktur 
(Margueritefonden) samt pilotfasen för 
projektobligationer.

Or. xm

Motivering

Projektobligationer kommer att genomgå en pilotfas under 2012 och 2013. Det handlar både 
om att tillgodose behoven av kortfristig finansiering och om att förfina instrumentet innan det 
införs i Fonden för ett sammanlänkat Europa. Detta bör därför omnämnas här, eftersom 
pilotfasen kommer att ge Europa större erfarenheter av finansieringsinstrument för 
infrastruktur.

Ändringsförslag 17
Förslag till förordning
Skäl 38

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 18
Förslag till förordning
Skäl 39a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(39a) De finansieringsinstrument som ska 
införas enligt denna förordning bör 
återspegla bestämmelserna i 
avdelning VIII i förordning (EU) 
nr XXX/2012 [nya budgetförordningen] 
och den delegerade akten och vara 
förenliga med de regler om bästa praxis 
som gäller för finansieringsinstrument1.
__________________
1 COM(2011) XXX, om en ram för nästa 
generations finansieringsinstrument.

Or. xm

Motivering

Syftet med ändringsförslaget är att omstrukturera kommissionens förslag och göra det mer 
logiskt och lättbegripligt. Se ändringsförslag 9.

Ändringsförslag 19
Förslag till förordning
Skäl 42a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(42a) Med tanke på de begränsade 
resurser som finns på unionsnivå måste 
projekt med störst europeiskt mervärde 
sättas i fokus för att önskad effekt ska 
kunna uppnås. Inom transportsektorn bör 
unionsstödet därför inriktas på stomnätet 
(huvudsakligen korridorerna för stomnät) 
och på projekt av gemensamt intresse 
inom området trafikstyrningssystem.
Inom energisektorn bör det finansiella 
stödet fokuseras på att fullborda den inre 
energimarknaden, trygga 
energiförsörjningen och locka privata 
investerare. Inom telekomsektorn bör det 
finansiella stödet i första hand riktas in på 
projekt som kommer att skapa efterfrågan 
på bredband, exempelvis inrättandet av en 
europeisk infrastruktur för digitala 
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tjänster, som i sin tur bör stimulera till 
investeringar i utbyggnad av 
bredbandsnäten.

Or. fr

Motivering

Se ändringsförslag 6 till skäl 11. Resurserna bör koncentreras till projekt med högt mervärde 
i alla tre sektorerna. 

Ändringsförslag 20
Förslag till förordning
Skäl 42b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(42b) Inom energisektorn bör en 
betydande del av budgeten anslås i form 
av finansieringsinstrument. Projekt av 
gemensamt intresse inom telekomsektorn 
bör vara berättigade till unionens 
finansiella stöd i form av bidrag för 
generiska tjänster och horisontella 
prioriteringar, däribland åtgärder för 
programstöd, samt i form av bidrag och 
upphandling för plattformar för 
bastjänster. Åtgärder för 
bredbandsutbyggnad, däribland åtgärder 
som skapar efterfrågan på bredband, bör 
berättiga till unionens finansiella stöd i 
form av finansieringsinstrument.

Or. en

Motivering

För att ta hänsyn till energi- och telekomsektorernas särdrag, undvika snedvridning av 
marknaden och utnyttja EU-medlen så kostnadseffektivt som möjligt och med största möjliga 
hävstångseffekt, bör det finansiella stödet i hög grad utgöras av finansieringsinstrument.

Ändringsförslag 21
Förslag till förordning
Skäl 43
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr

Ändringsförslag 22
Förslag till förordning
Artikel 1 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Syfte Syfte och tillämpningsområde

Or. fr

Ändringsförslag 23
Förslag till förordning
Artikel 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Genom denna förordning inrättas Fonden 
för ett sammanlänkat Europa och fastställs 
villkor, metoder och förfaranden för 
finansiellt stöd från unionen till 
transeuropeiska nät samt de medel som 
ställs till förfogande i den fleråriga 
budgetramen för 2014–2020 och deras 
förvaltningsinstrument, i syfte att främja 
projekt av gemensamt intresse för 
infrastrukturer för transport, energi och 
telekommunikation.

Or. fr
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Motivering

Det är på sin plats att precisera förordningens tillämpningsområde och explicit ange dess 
koppling till den fleråriga budgetramen för 2014–2020 samt dess roll vid fastställandet av 
budgetmedel till transeuropeiska nät inom transport, energi och IKT.

Ändringsförslag 24
Förslag till förordning
Artikel 2 – led 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) grannland: ett land som omfattas av 
den europeiska grannskapspolitiken, 
inbegripet det strategiska partnerskapet, 
utvidgningspolitiken, Europeiska 
ekonomiska samarbetsområdet eller 
Europeiska frihandelssammanslutningen 
(Efta).

Or. fr

Motivering

För att öka textens rättsliga klarhet bör man definiera dessa begrepp i linje med riktlinjerna 
för det transeuropeiska transportnätet.

Ändringsförslag 25
Förslag till förordning
Artikel 2 – led 2b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2b) tredjeland: alla grannländer och alla 
andra länder som unionen kan samarbeta 
med för att uppnå målen för denna 
förordning.

Or. fr

Motivering

För att öka textens rättsliga klarhet bör man definiera dessa begrepp i linje med riktlinjerna 
för det transeuropeiska transportnätet.



PR\909973SV.doc 21/67 PE491.110v02-00

SV

Ändringsförslag 26
Förslag till förordning
Artikel 2 – led 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) studier: åtgärder som krävs för att 
förbereda genomförandet av ett projekt, 
t.ex. förstudier, genomförbarhetsstudier, 
utvärderingsstudier, prov- och 
valideringsstudier inbegripet i 
programvaruform, samt annat tekniskt 
stöd, inklusive förberedande åtgärder för 
att definiera och utveckla ett projekt och 
fatta beslut om finansiering av projektet, 
som exempelvis rekognoscering på plats 
och förberedelse av 
finansieringsarrangemang.

(4) studier: åtgärder som krävs för att 
förbereda genomförandet av ett projekt, 
t.ex. förstudier, kartläggningsstudier, 
genomförbarhetsstudier, 
utvärderingsstudier, prov- och 
valideringsstudier inbegripet i 
programvaruform, samt annat tekniskt 
stöd, inklusive förberedande åtgärder för 
att definiera och utveckla ett projekt och 
fatta beslut om finansiering av projektet, 
som exempelvis rekognoscering på plats 
och förberedelse av 
finansieringsarrangemang.

Or. en

Motivering

Kartläggning, i synnerhet av bredband, måste inbegripas i denna definition av studier som 
finansieras via bidrag.

Ändringsförslag 27
Förslag till förordning
Artikel 2 – led 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(5) åtgärder för programstöd: alla 
kompletterande åtgärder som krävs för 
genomförandet av Fonden för ett 
sammanlänkat Europa och individuella 
sektorsspecifika riktlinjer, t.ex. tjänster (i 
synnerhet tekniskt bistånd och bistånd för 
finansieringslösningar) samt 
förberedelser, verksamhet avseende 
genomförbarhet, samordning, övervakning, 
kontroll, revision och utvärdering, som 
krävs för att underlätta förberedandet av 
projekt av gemensamt intresse, särskilt i 
sammanhållningsländer, i syfte att få 
finansiering i enlighet med denna 
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partnersamverkan, spridningsverksamhet, 
åtgärder för att öka medvetenheten och
kommunikationsåtgärder, utgifter knutna 
till IT-nät för informationsutbyte samt alla 
andra utgifter för tekniskt och ömsesidigt 
bistånd som krävs för förvaltningen av 
fonden eller genomförandet av individuella 
sektorsspecifika riktlinjer.

förordning eller på finansmarknaden, 
eller som direkt krävs för förvaltningen av 
fonden och för att dess mål ska kunna 
uppnås. Detta ska inbegripa framför allt 
undersökningar, sammanträden, 
informationsverksamhet, kartläggning av 
infrastruktur, spridningsverksamhet, 
åtgärder för att öka medvetenheten,
kommunikationsåtgärder och samordnade 
åtgärder, utgifter knutna till IT-nät för 
informationsutbyte om fonden samt alla 
andra utgifter som kommissionen ådrar sig 
för tekniskt och ömsesidigt bistånd och 
som krävs för förvaltningen av fonden eller 
genomförandet av individuella 
sektorsspecifika riktlinjer.

Or. xm

Motivering

Se ändringsförslaget till artikel 5.2. För att optimera användningen av budgeten enligt denna 
förordning är det lämpligt att omdefiniera åtgärder för programstöd och uttryckligen nämna 
kommissionens roll.

Ändringsförslag 28
Förslag till förordning
Artikel 2 – led 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) åtgärd: verksamhet som krävs för att 
genomföra ett projekt av gemensamt 
intresse och som är ekonomiskt, tekniskt 
eller tidsmässigt oberoende.

(6) åtgärd: verksamhet som krävs för att 
genomföra ett projekt av gemensamt 
intresse och som är ekonomiskt och
tekniskt identifierbar och tidsmässigt 
avgränsa.

Or. fr

Ändringsförslag 29
Förslag till förordning
Artikel 2 – led 9
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) verkställande organ: offentligt eller 
privat företag eller organ som utsetts av en 
stödmottagare, där den senare är en 
medlemsstat eller en internationell 
organisation, för att genomföra åtgärden. 
En sådan utnämning ska beslutas av 
stödmottagaren på eget ansvar och, om det 
kräver att ett offentligt kontrakt tilldelas, i 
enlighet med gällande bestämmelser för 
offentlig upphandling.

(9) verkställande organ: offentligt eller 
privat företag eller organ som utsetts av en 
stödmottagare, där den senare är en 
medlemsstat eller en internationell 
organisation, för att genomföra åtgärden. 
En sådan utnämning ska beslutas av 
stödmottagaren på eget ansvar och, om det 
kräver att ett offentligt kontrakt tilldelas, i 
enlighet med gällande 
unionsbestämmelser för offentlig 
upphandling.

Or. fr

Ändringsförslag 30
Förslag till förordning
Artikel 2 – led 9a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9a) övergripande nät: 
transportinfrastruktur som fastställs i 
kapitel II i förordning (EU) 
nr XXXX/2012 (riktlinjer för TEN-T).

Or. fr

Motivering

För att öka textens rättsliga klarhet bör man definiera dessa begrepp i linje med riktlinjerna 
för det transeuropeiska transportnätet.

Ändringsförslag 31
Förslag till förordning
Artikel 2 – led 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

och som kan avhjälpas med ny 
infrastruktur.

Or. fr

Motivering

Problemet med flaskhalsar är inte bara begränsat till järnvägssektorn eller till fysiska hinder. 
Dessutom kan sådana problem avhjälpas inte bara med hjälp av ny infrastruktur utan även 
genom betydande modernisering av befintlig. Definitionen måste därför utvidgas, då en sådan 
bedömningsgrund medför ökad finansiering inom ramen för denna förordning. 

Ändringsförslag 32
Förslag till förordning
Artikel 2 – led 20a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20a) synergieffekter mellan sektorer: en 
situation där åtgärder som vidtas i minst 
två av de tre sektorer som omfattas av 
denna förordning (transport, energi och 
telekommunikationer) har likartade eller 
kompletterande intressen och mål, vilket 
gör det möjligt att optimera kostnaderna 
och/eller resultaten genom gemensamt 
utnyttjande av finansiella, tekniska 
och/eller mänskliga resurser.

Or. fr

Motivering

En av de största nyheterna i Fonden för ett sammanlänkat Europa är att det skapats ett 
gemensamt finansieringsinstrument för tre sektorer – transport, energi och 
telekommunikationer – som hittills har finansierats mer åtskilt. Anledningen till detta 
närmande torde vara att det finns synergier mellan sektorerna som man bör dra nytta av. De 
här synergierna måste utnyttjas och definieras bättre, för de är nödvändiga för förståelsen av 
fonden.
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Ändringsförslag 33
Förslag till förordning
Artikel 3 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(a) Bidra till smart och hållbar tillväxt för 
alla i enlighet med Europa 2020-strategin
genom utveckling av moderna 
transeuropeiska nät med hög prestanda, 
och därigenom skapa fördelar för hela 
Europeiska unionen i fråga om 
konkurrenskraft på den globala 
marknaden och ekonomisk, social och 
territoriell sammanhållning på den inre 
marknaden och skapa en miljö som är mer 
gynnsam för privata och offentliga 
investeringar genom en kombination av 
finansieringsinstrument och direktstöd från 
unionen. Hur detta mål uppnås ska 
bedömas utifrån omfattningen av offentliga 
och privata investeringar i projekt av 
gemensamt intresse.

Or. fr

Motivering

Utnyttjande av synergier mellan sektorerna bör utgöra ett eget, allmänt mål (se 
ändringsförslagen 32 och 35). 

Ändringsförslag 34
Förslag till förordning
Artikel 3 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr

Ändringsförslag 35
Förslag till förordning
Artikel 3 – stycke 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) Effektivisera de resurser som 
används inom ramen för denna 
förordning. Hur detta mål uppnås ska 
bedömas utifrån de finansiella, tekniska 
och mänskliga stordriftsfördelarna för 
kommissionen vid förvaltningen av 
fonden samt, i förekommande fall, utifrån 
det totala antalet projekt som genomförts 
genom att man utnyttjat synergier mellan 
sektorerna.  

Or. fr

Motivering

Utnyttjandet av synergier mellan transport-, energi- och IKT-sektorerna ligger till grund för 
den här förordningen, där tanken är att användningen av den europeiska budgeten ska 
optimeras. Denna aspekt måste därför införlivas bland förordningens allmänna mål.

Ändringsförslag 36
Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 37
Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led a – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr

Motivering

Flodtransporter bidrar till transportsektorns långsiktiga hållbarhet och effektivitet lika väl 
som järnvägstransporter. 

Ändringsförslag 38
Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led a – led iii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

iii) Optimera integreringen och 
sammanlänkningen av transportslagen. Hur 
detta mål uppnås ska bedömas utifrån 
antalet inlands- och kusthamnar och 
flygplatser med anslutning till 
järnvägsnätet samt utifrån antalet 
multimodala logistikplattformar och 
antalet sjömotorvägar som skapats.

Or. fr

Motivering

Driftskompatibilitet är av väsentlig betydelse för att den inre marknaden ska fungera väl. 
Detta bör därför bli ett eget sektorsspecifikt mål (se ändringsförslag 39).

Ändringsförslag 39
Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led a – led iiia (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

iiia) Optimera transportslagens 
driftskompatibilitet och säkerhet. Hur 
detta mål uppnås ska bedömas utifrån 
antalet kilometer försedda med smarta 
transportsystem (ERTMS, RIS och ITS 
inom vägtransportsektorn), antalet 
järnvägskilometer anpassade till den 
europeiska standarden för nominell 
spårvidd samt förekomsten av systemen 
Sesar och VTMIS.  

Or. fr

Motivering

Driftskompatibilitet är av väsentlig betydelse för att den inre marknaden ska fungera väl. 
Detta bör därför bli ett eget sektorsspecifikt mål. Samma sak gäller transportslagens 
säkerhet, om man vill uppnå målen i vitboken om transporter.

Ändringsförslag 40
Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led c – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

i) Stimulera och skapa efterfrågan på nät 
för snabbt och ultrasnabbt bredband 
genom att främja samtrafikförmåga och 
interoperabilitet mellan nationella 
offentliga onlinetjänster samt tillgång till 
sådana nät, vilket ska bedömas utifrån 
andelen medborgare och företag som 
använder offentliga onlinetjänster och 
tillgången till sådana tjänster över 
gränserna.
ia) Påskynda utbyggnad och utnyttjande av 
nät för snabbt och ultrasnabbt bredband 
genom finansieringsinstrument för att 
tillgodose befintlig och stigande 
efterfrågan, inbegripet från små och 
medelstora företags sida, vilket ska 
bedömas utifrån täckningen för bredband 
och ultrasnabbt bredband och antalet 
hushåll som har tecknat sig för 
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bredbandsanslutning på över 100 Mbps.

Or. en

Motivering

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.

Ändringsförslag 41
Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led c – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Motivering

Innehållet ingår i ändringsförslag 40.

Ändringsförslag 42
Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Finansieringsramen för genomförandet 
av Fonden för ett sammanlänkat Europa för 
perioden 2014–2020 ska vara 
50 000 000 000 euro1. Detta belopp ska 
fördelas på de sektorer som avses i 

1. Investeringsbehoven uppskattas till 
970 000 000 000 euro fram till 2020 för de 
transeuropeiska näten inom transport-, 
energi- och 
telekommunikationssektorerna. 
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artikel 3 enligt följande: Finansieringsramen för genomförandet av 
Fonden för ett sammanlänkat Europa för 
perioden 2014–2020 ska vara 
[50 000 000 000 euro]1. Detta belopp ska 
fördelas på de sektorer som avses i 
artikel 3 enligt följande:

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

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

b) Energi: 9 121 000 000 euro. b) Energi: [9 121 000 000] euro.
c) Telekommunikationer: 9 
185 000 000 euro.

c) Telekommunikationer: 
[9 185 000 000 ]euro.

__________________ __________________
1 Alla belopp i 2011 års fasta priser. 
Motsvarande belopp i löpande priser 
återfinns i finansieringsöversikten för 
rättsakten.

1 I väntan på en överenskommelse om den 
fleråriga budgetramen för 2014–2020.
Alla belopp i 2011 års fasta priser. 
Motsvarande belopp i löpande priser 
återfinns i finansieringsöversikten för 
rättsakten.

Or. xm

Motivering

The new MFF must focus on sustainable growth. Targeted investments in the Union's 
transport, energy and telecom infrastructure are crucial for boosting growth and 
employment. They are of strategic importance for overcoming the current economic crisis. 
The financial amounts for the CEF to be finally put into the brackets will depend on the 
outcome of the MFF negotiations. The amounts proposed by the Commission are the bare 
minimum. The ideal amount to induce the leverage effect expected in the area of transport 
should represent at least 10% of the estimated needs (500 billion € for TEN-T until 2020). 

Ändringsförslag 43
Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Finansieringsramen för Fonden för ett 
sammanlänkat Europa får omfatta utgifter 
för förberedelser, övervakning, kontroll, 
revision och utvärdering som är 

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

(a) åtgärder till stöd för projekt av 
gemensamt intresse enligt definitionen i 
artikel 7 i denna förordning,
(b) åtgärder för programstöd enligt 
definitionen i artikel 2.5 i denna 
förordning, upp till 1,5 %,

Anslagen får också omfatta de utgifter för 
tekniskt och ömsesidigt bistånd som är 
nödvändiga för övergången mellan 
programmet och de åtgärder som antagits
enligt förordning (EG) nr 680/2007. Vid 
behov kan medel anslås i budgeten efter 
2020 för att täcka liknande utgifter, för 
förvaltningen av åtgärder som ännu inte 
har slutförts den 31 december 2020.

(c) de utgifter för tekniskt och ömsesidigt 
bistånd som är nödvändiga för övergången 
mellan programmet och de åtgärder som 
antagits enligt förordning (EG) 
nr 680/2007.

Or. xm

Motivering

Syftet med detta ändringsförslag är att omstrukturera texten och göra den mer logisk och 
lättbegriplig. Beträffande det nya led b: För att skapa en tydligare förordning bör man 
hänvisa till den definition av åtgärder för programstöd som ges i artikel 2.5 i stället för att 
omdefiniera åtgärderna här. Vidare bör åtgärder för programstöd erhålla en minimiandel av 
budgeten för denna förordning. Det handlar inte minst om att ge kommissionen tillräckliga 
resurser för det tekniska biståndet till länderna inom Sammanhållningsfonden.

Ändringsförslag 44
Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Efter halvtidsutvärderingen enligt 
artikel 26.1 får kommissionen överföra 

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

befogenhet att anta delegerade akter i 
enlighet med artikel 25 för att överföra 
medel mellan sektorerna från de anslag 
som avses i punkt 1, med undantag av de 
[10 000 000 000]1 euro som överförs från 
Sammanhållningsfonden för finansiering 
av projekt inom transportsektorn i 
medlemsstater som är berättigade till stöd 
från Sammanhållningsfonden.
__________________
1 I väntan på en överenskommelse om den 
fleråriga budgetramen för 2014–2020.

Or. xm

Motivering

Förfarandet för överföringar av medel som får göras mellan sektorerna efter halva tiden 
måste preciseras på ett sätt som på en och samma gång garanterar både flexibilitet och 
Europaparlamentets demokratiska kontroll.

Ändringsförslag 45
Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. De årliga anslagen ska beviljas av 
Europaparlamentet och rådet inom 
gränserna för den fleråriga budgetramen.

Or. fr

Ändringsförslag 46
Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. I arbetsprogrammen ska de former av 
bidrag, upphandlingar och 
finansieringsinstrument fastställas som 
får användas för att finansiera de berörda 
åtgärderna.



PR\909973SV.doc 33/67 PE491.110v02-00

SV

Or. en

Ändringsförslag 47
Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. Bredbandsutbyggnad ska finansieras 
enbart genom finansieringsinstrument. 
80 %1 av det totala budgetbeloppet i 
energisektorn ska anslås i form av 
finansieringsinstrument.
__________________
1 Andelen baseras på de siffror som 
kommissionen föreslår.

Or. en

Motivering

För att ta hänsyn till de båda sektorernas särdrag, undvika snedvridning av marknaden och 
utnyttja EU-medlen så kostnadseffektivt som möjligt och med största möjliga hävstångseffekt, 
måste den största delen av det finansiella stödet på energiområdet, och allt finansiellt stöd 
inom bredbandsutbyggnad, utgöras av finansieringsinstrument.

Ändringsförslag 48
Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen får anförtro delar av 
genomförandet av Fonden för ett 
sammanlänkat Europa till de organ som 
anges i artikel 55.1 c i förordning (EU) 
nr XXXX/2012 [nya budgetförordningen].

2. Kommissionen får anförtro delar av 
genomförandet av Fonden för ett 
sammanlänkat Europa till de organ som 
anges i artikel 55.1 a och artikel 59 i 
förordning (EU) nr XXXX/2012 [nya 
budgetförordningen], särskilt till 
genomförandeorganet för TEN-T, genom 
att anpassa detta till behovet av en optimal 
och effektiv förvaltning av fonden i de tre 
sektorerna.

Or. fr
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Motivering

Hänvisningen står i överensstämmelse med den gamla budgetförordningen. För att skapa 
konsekvens med andra hänvisningar till budgetförordningen som görs i denna förordning bör 
hänvisningen avse den nya budgetförordningen. När kommissionen utvärderar behovet av att 
anförtro programmets genomförande åt ett genomförandeorgan bör den dessutom ta hänsyn 
till erfarenheterna hos genomförandeorganet för TEN-T, som med framgång har förvaltat det 
nuvarande TEN-T-programmet.

Ändringsförslag 49
Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(a) Åtgärder som överensstämmer med 
del 1 i bilagan till denna förordning.

Or. fr

Motivering

Med tanke på de begränsade resurserna och målet att fullborda stomnätet till 2030 bör 
finansieringen i form av bidrag begränsas till bilaga 1 till denna förordning.

Ändringsförslag 50
Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – stycke 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. fr

Motivering

Urbana knutpunkter är viktiga för genomförandet av stomnätet och bör därför ha rätt till 
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finansiellt stöd i form av bidrag genom denna förordning.

Ändringsförslag 51
Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – stycke 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. fr

Motivering

Med tanke på de begränsade resurserna bör finansieringen i form av bidrag begränsas till 
projekt med ett reellt europeiskt mervärde.

Ändringsförslag 52
Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Åtgärder på transportområdet som berör en 
gränsöverskridande sträcka eller en del av 
en sådan sträcka ska berättiga till 
finansiellt stöd från unionen om det finns 
ett skriftligt avtal mellan de berörda 
medlemsstaterna eller mellan berörda 
medlemsstater och tredjeländer avseende 
färdigställande av den gränsöverskridande 
sträckan.

Or. fr
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Ändringsförslag 53
Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 54
Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. För åtgärder för genomförande av 
projekt av gemensamt intresse på 
energiområdet ska de särskilda villkoren 
för berättigande till finansiellt stöd från 
unionen i form av finansieringsinstrument 
och bidrag enligt denna förordning vara 
följande:

(a) Projekt av gemensamt intresse som 
faller under kategorierna i punkterna 1 
och 2 i bilaga II till förordning (EU) nr 
xxxx/2012 [riktlinjer för 
energiinfrastruktur] ska vara berättigade 
till unionens finansiella stöd i form av 
bidrag för studier.
(b) Projekt av gemensamt intresse som 
faller under kategorierna i punkterna 1 
och 2 i bilaga II till förordning (EU) nr 
xxxx/2012 [riktlinjer för 
energiinfrastruktur] och som enligt 
affärsplanen och andra bedömningar som 
gjorts, särskilt av potentiella investerare 
eller långivare, är kommersiellt 
bärkraftiga men uppvisar något för hög 
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risknivå för att bli föremål för ett 
investeringsbeslut, ska vara berättigade 
till unionens finansiella stöd i form av 
bidrag för bygg- och anläggningsarbeten.
(c) Projekt av gemensamt intresse som 
faller under kategorierna i punkt 1 a–d 
och punkt 2 i bilaga II till förordning 
(EU) nr xxxx/2012 [riktlinjer för 
energiinfrastruktur] ska vara berättigade 
till finansiellt stöd från unionen i form av 
bidrag för bygg- och anläggningsarbeten 
om de uppfyller samtliga nedanstående 
kriterier:
(i) Projektet är inte kommersiellt 
bärkraftigt enligt affärsplanen och andra 
bedömningar som gjorts, särskilt av 
potentiella investerare eller långivare. Vid 
bedömningen av projektets kommersiella 
bärkraft ska hänsyn tas till beslutet om 
incitament och dess motivering enligt 
artikel 14.3 i förordning (EU) nr 
xxxx/2012 [riktlinjer för 
energiinfrastruktur].
(ii) Projektet har blivit föremål för ett 
beslut om gränsöverskridande 
kostnadsfördelning i enlighet med 
artikel 13 i förordning (EU) nr xxxx/2012 
[riktlinjer för energiinfrastruktur] eller, 
vid projekt som har beviljats undantag i 
enlighet med artikel 36 i direktiv 
2009/73/EG eller artikel 17 i förordning 
(EG) nr 714/2009, ett yttrande om sin 
kommersiella bärkraft från de behöriga 
nationella tillsynsmyndigheterna och 
byrån.
(iii) Den projektspecifika 
kostnadsnyttoanalysen enligt artikel 13 i 
förordning (EU) nr xxxx/2012 [riktlinjer 
för energiinfrastruktur] styrker att minst 
en av följande betydande positiva externa 
effekter föreligger:
– Projekt som främjar fortsatt integrering 
av den inre energimarknaden och 
driftskompatibilitet mellan el- och gasnät 
över gränserna genom att sammanlänka 
medlemsstaternas nät och avlägsna 
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inhemska begränsningar, förstärka den 
gränsöverskridande överföringseffekten 
jämfört med den installerade 
energiproduktionskapaciteten eller öka 
förmågan att tillgodose efterfrågan 
mellan medlemsstater med hjälp av 
sammanlänkningar för omvända 
gasflöden.
– Projekt som stärker 
energiförsörjningstryggheten och/eller 
solidariteten genom att diversifiera 
försörjningskällor, leverantörer och 
tillförselvägar, förbättra 
lagringskapaciteten, förebygga eller 
minska avbrott, undvika förluster av 
förnybar energi som orsakas av brist på 
gränsöverskridande anslutningar, eller 
minska eller bryta medlemsstaters 
energiisolering genom att ansluta dessa 
marknader till mer diversifierade 
försörjningskällor och/eller genom att 
installera sammanlänkningar för 
omvända gasflöden.
– Projekt som bidrar till hållbar 
utveckling och miljöskydd genom 
överföring av förnybar el från 
produktionsplatsen till större 
förbrukningscentrum och lagringsplatser. 
(d) Projekt av gemensamt intresse som 
faller under kategorierna i punkt 1 e i 
bilaga II till förordning (EU) nr 
xxxx/2012 [riktlinjer för 
energiinfrastruktur] ska vara berättigade
till unionens finansiella stöd i form av 
bidrag för bygg- och anläggningsarbeten 
om de inte är kommersiellt bärkraftiga i 
enlighet med led c i) i denna artikel och 
om de uppvisar minst en av de positiva 
externa effekter som anges i led c iii) i 
denna artikel.

Or. en

Motivering

The reference to Art. 15 of the Energy guidelines prevents the debate on the eligibility criteria 
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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.

Ändringsförslag 55
Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

För att ta hänsyn till telekomsektorns särdrag, undvika snedvridning av marknaden och 
utnyttja EU-medlen så kostnadseffektivt som möjligt och med största möjliga hävstångseffekt, 
ska allt finansiellt stöd inom bredbandsutbyggnad utgöras av finansieringsinstrument.

Ändringsförslag 56
Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Åtgärder som syftar till att genomföra 
projekt av gemensamt intresse med 
synergieffekter mellan minst två av de i 
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fonden ingående sektorerna (transport, 
energi och telekommunikationer) och som 
anges i del 4 i bilagan är berättigade till 
unionens finansiella stöd i enlighet med 
denna förordning. 

Or. xm

Motivering

Kommissionens förslag innehåller olika kriterier för varje sektor när det gäller rätten till 
EU:s finansiella stöd, och detta gör det svårt att finansiera åtgärder med potentiella 
synergieffekter. För att stimulera till projekt med synergieffekter mellan transport, 
telekommunikationer och energi införs en ny kategori stödberättigade åtgärder samt en ny 
bilaga med en i förväg fastställd förteckning över projekt.

Ändringsförslag 57
Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

I arbetsprogrammen enligt artikel 17 i 
denna förordning ska de former av bidrag 
fastställas som får användas för att 
finansiera de berörda åtgärderna.

Or. fr

Ändringsförslag 58
Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Där så krävs för att målen för ett visst 
projekt av gemensamt intresse ska kunna 
uppnås får tredjeländer och enheter som är 
etablerade i tredjeländer delta i åtgärder 
som bidrar till projekt av gemensamt 
intresse.

4. Där så krävs för att målen för ett visst 
projekt av gemensamt intresse ska kunna 
uppnås och där det är vederbörligen 
motiverat får tredjeländer och enheter som 
är etablerade i tredjeländer delta i åtgärder 
som bidrar till projekt av gemensamt 
intresse, särskilt när det gäller 
diversifiering av försörjningskällor och 
tryggande av energiförsörjningen.
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Or. en

Ändringsförslag 59
Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

De får inte motta stöd i form av bidrag i 
enlighet med denna förordning, utom i de 
fall det krävs för att målen för ett visst 
projekt av gemensamt intresse ska kunna 
uppnås och då det har konstaterats att 
åtgärden inte kan få andra former av 
finansiellt stöd från fonden eller stöd från 
andra unionsprogram.

Or. fr

Motivering

Med tanke på de begränsade resurserna bör finansieringen i form av bidrag så långt möjligt 
begränsas till projekt som genomförs inom unionen.

Ändringsförslag 60
Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 4 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När detta är nödvändigt för att mer 
effektivt kunna genomföra relevanta 
åtgärder som bidrar till projekt av 
gemensamt intresse i tredjeländer enligt 
förordningarna (EU) nr XXX/2012 
[riktlinjer för TEN-T], (EU) nr XXX/2012 
[riktlinjer för transeuropeisk 
energiinfrastruktur] och (EU) nr 
XXX/2012 [riktlinjer för INFSO] får stöd 
enligt denna förordning sammanföras 
med stöd som omfattas av andra relevanta 
förordningar. I sådana fall får 
kommissionen, med en genomförandeakt, 
besluta om en enda uppsättning regler 
som bör gälla för genomförandet.

utgår
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Or. fr

Motivering

Den här bestämmelsen går emot fördragens regel om att två olika sorters EU-bidrag inte får 
läggas ihop i ett och samma projekt.

Ändringsförslag 61
Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

6. De fleråriga och årliga 
arbetsprogrammen enligt artikel 17 i 
denna förordning får innehålla 
kompletterande särskilda regler för 
inlämnande av förslag.

Or. fr

Ändringsförslag 62
Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2 – led b – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. xm

Motivering

Driftskompatibilitet är av väsentlig betydelse för att den inre marknaden ska fungera väl, 
särskilt i järnvägssektorn. Därför bör det fastställas en samfinansieringsgrad som ger 
incitament till åtgärder för driftskompatibilitet.
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Ändringsförslag 63
Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2 – led b – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr

Motivering

Med tanke på de begränsade resurserna bör finansieringen i form av bidrag begränsas till 
projekt med ett reellt europeiskt mervärde.

Ändringsförslag 64
Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2 – led b – led iia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(iia) Förbättring av 
transportinfrastrukturens tillgänglighet 
för personer med funktionsnedsättning: 
unionens finansiella stöd får inte 
överstiga 10 %.

Or. fr

Motivering

För att uppnå målet om tillväxt för alla enligt artikel 3 a i denna förordning bör man satsa på 
åtgärder som gör transportinfrastrukturen mer lättillgänglig för funktionshindrade.

Ändringsförslag 65
Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2 – led c – led i
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

i) Det europeiska trafikstyrningssystemet 
för tåg (ERTMS), innefattande både 
mark- och ombordutrustning, samt 
flodinformationstjänster (RIS) och 
övervaknings- och informationssystem för 
sjöfart (VTMIS): unionens finansiella stöd 
får inte överstiga 50% av den 
stödberättigande kostnaden.

Or. fr

Motivering

Intelligenta transportsystem spelar en väsentlig roll för uppnåendet av de specifika målen i 
denna förordning. Därför gäller det att ta fasta på dem bättre, inte minst på flod- och 
sjötransportområdet.

Ändringsförslag 66
Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2 – led c – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr

Motivering

Ombordsystem inom ramen för Sesar-projektet kan få adekvat finansiering från marknaden. 
Den offentliga finansieringen bör därför begränsas till markkomponenterna.

Ändringsförslag 67
Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 3 – led a



PR\909973SV.doc 45/67 PE491.110v02-00

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 68
Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(b) Nivåerna för medfinansiering får ökas 
till maximalt 60 % för åtgärder som utifrån 
de underlag som avses i artikel 7.3 c och d 
skapar en hög grad av regional eller 
unionsomfattande försörjningstrygghet, 
stärker solidariteten i unionen samt bidrar 
till hållbar utveckling och miljöskydd.

Or. en

Ändringsförslag 69
Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 4 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 70
Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

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

Denna ökning bör inte gälla för de nivåer 
för medfinansiering som avses i artikel 11.

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

Or. xm

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att reda ut kriterierna för när ytterligare 10 procents 
medfinansiering kan beviljas för åtgärder mot klimatförändringar eller åtgärder med 
synergieffekter. Vidare klargörs att det finansiella stödet för synergieffekter ska komma från 
anslagen till varje berörd sektor så att man säkerställer en rättvis sektorsövergripande 
fördelning av medlen.
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Ändringsförslag 71
Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr

Ändringsförslag 72
Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. För dessa särskilda ansökningsomgångar 
ska tillämpliga regler för transportsektorn 
enligt denna förordning tillämpas. Vid 
genomförandet av dessa 
ansökningsomgångar ska största möjliga 
företräde ges till projekt som respekterar de 
nationella anslagen inom ramen för 
Sammanhållningsfonden. Särskild 
uppmärksamhet ska ägnas åt svårigheter 
med projektutformningen som kan uppstå 
för en del medlemsstater samt åt en jämn 
geografisk fördelning av projekten.

Or. fr

Motivering

Genom att 10 miljarder euro från Sammanhållningsfonden öronmärks för projekt inom 
Fonden för ett sammanlänkat Europa kan de berörda länderna delta fullt ut i TEN-T. När 
projekten administreras centralt och konkurrerar med varandra gäller det att kommissionen
ser till att länderna i Sammanhållningsfonden får det tekniska bistånd som krävs och att de 
utvalda projekten är geografiskt jämnt fördelade.
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Ändringsförslag 73
Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 3 – led b – led iii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr

Ändringsförslag 74
Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 3 – led c – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) Trafikstyrningssystem. ii) Trafikstyrningssystem (RIS, ITS inom 
vägtransportsektorn, VTMIS och Sesar).

Or. fr

Ändringsförslag 75
Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Kommissionen ska, utom i särskilt 
motiverade fall, dra in finansiellt stöd som 
beviljats för studier som inte har inletts 
inom ett år efter det startdatum som anges i 
stödvillkoren, och inom två år efter detta 
datum för alla andra åtgärder som är 
berättigade till finansiellt stöd enligt 
denna förordning.

Or. fr
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Ändringsförslag 76
Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. Kommissionen får begära återbetalning 
av det beviljade finansiella stödet om den 
åtgärd som omfattas av stödet inte har 
genomförts inom två år från och med det 
slutdatum som fastställs i stödvillkoren, 
utom om detta beror på ett vederbörligen 
motiverat fall av force majeure.

Or. fr

Ändringsförslag 77
Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr

Ändringsförslag 78
Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) får innehålla särskilda villkor, t.ex. 
avseende platsen för genomförandet av den 
upphandlade verksamheten, om detta kan 
motiveras av åtgärdernas syften och 

(a) får innehålla särskilda villkor, t.ex. 
avseende platsen för genomförandet av den 
upphandlade verksamheten, om detta kan 
motiveras av åtgärdernas syften och 
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förutsatt att sådana villkor inte bryter mot 
principerna om offentlig upphandling,

förutsatt att sådana villkor inte bryter mot 
unionens principer om offentlig 
upphandling,

Or. fr

Ändringsförslag 79
Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Finansieringsinstrument som inrättats i 
enlighet med avdelning VIII i förordning 
(EG) nr XXXX/2012 [nya 
budgetförordningen 2012] får användas för 
att underlätta tillgången till finansiering för 
enheter som genomför åtgärder som bidrar 
till projekt av gemensamt intresse enligt 
definitionen i förordningarna (EU) nr 
XXXX/2012 [riktlinjer för TEN-T], (EU) 
nr XXX/2012 [för transeuropeisk 
energiinfrastruktur] och (EU) nr 
XXX/2012 [riktlinjer för INFSO], och till 
att målen i dem uppnås.
Finansieringsinstrumenten ska baseras 
på förhandsbedömningar av brister på 
marknaden eller investeringssituationer 
som inte är optimala och 
investeringsbehov.

1. Finansieringsinstrument som inrättats i 
enlighet med avdelning VIII i förordning 
(EG) nr XXXX/2012 [nya 
budgetförordningen 2012] får användas för 
att underlätta tillgången till finansiering för 
enheter som genomför åtgärder som bidrar 
till projekt av gemensamt intresse enligt 
definitionen i förordningarna (EU) nr 
XXXX/2012 [riktlinjer för TEN-T], (EU) 
nr XXX/2012 [för transeuropeisk 
energiinfrastruktur] och (EU) nr 
XXX/2012 [riktlinjer för INFSO], och till 
att målen i dem uppnås.

Or. xm

Motivering

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.
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Ändringsförslag 80
Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Följande finansieringsinstrument får 
användas:

3. Särskilt följande finansieringsinstrument 
får användas:

Or. fr

Ändringsförslag 81
Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 3 – led c 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Andra finansieringsinstrument. (c) Andra finansieringsinstrument, om 
följande villkor är uppfyllda:
– Förenlighet med förordning (EU) nr 
XXXX/2012 [nya budgetförordningen].
– Förenlighet med målen i denna 
förordning.
Detta förfarande får tillämpas genom 
delegerade akter i enlighet med artikel 25 
i denna förordning.

Or. fr

Motivering

Av omsorg om en god ekonomisk förvaltning måste det klargöras under vilka omständigheter 
ett finansieringsinstrument som inte föreskrivs i denna förordning kan inrättas. Avsikten är att 
bevara den nödvändiga flexibiliteten vid oförutsedda ekonomiska situationer och samtidigt 
säkerställa demokratisk kontroll från Europaparlamentets sida.

Ändringsförslag 82
Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Åtgärder med stöd genom 
finansieringsinstrument ska väljas ut enligt 

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

artikel 17 i denna förordning ska väljas ut 
enligt principen ”först-till-kvarn”,
eftersträva sektoriell och geografisk 
diversifiering mellan medlemsstaterna och 
uppfylla samtliga nedanstående kriterier:
– Svara mot målen i Europa 2020-
strategin.
– Ha ett europeiskt mervärde.
– Undvika snedvridning av konkurrensen 
på den inre marknaden.
– Ge en hävstångs- eller 
multiplikatoreffekt åt unionens stöd.

Or. xm

Ändringsförslag 83
Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Unionen, medlemsstaterna och andra 
investerare får komplettera bidragen via 
finansieringsinstrument med ytterligare 
finansiellt stöd, förutsatt att kommissionen 
samtycker till ändringar av kriterierna för 
stödberättigande för åtgärder och/eller av 
investeringsstrategin för instrumentet som 
kan krävas på grund av det 
kompletterande bidraget.

2. Unionen, medlemsstaterna och andra 
investerare får komplettera bidragen via 
finansieringsinstrument med ytterligare 
finansiellt stöd, förutsatt att kommissionen 
samtycker.

Or. fr

Ändringsförslag 84
Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

budget. De får ge avkastning, dock utan att 
äventyra genomförandet av åtgärder som 
stöds inom ramen för denna förordning.

Or. fr

Ändringsförslag 85
Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr

Ändringsförslag 86
Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Intäkter och återbetalningar som härrör 
från ett finansieringsinstrument ska, i 
enlighet med artikel 18.2 i förordning (EU) 
nr XXXX/2012 [nya budgetförordningen], 
tilldelas det finansieringsinstrumentet. För 
finansieringsinstrument som inrättades 
redan under den fleråriga budgetramen 
för 2007–2013 ska intäkter och 
återbetalningar som härrör från insatser 
som påbörjades under den perioden 
tilldelas finansieringsinstrumentet under 
perioden 2014–2020.

6. Intäkter och återbetalningar som härrör 
från ett finansieringsinstrument ska, i 
enlighet med artikel 18.2 i förordning (EU) 
nr XXXX/2012 [nya budgetförordningen], 
tilldelas det finansieringsinstrumentet så 
länge denna förordning är i kraft.

Or. fr
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Ändringsförslag 87
Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Kommissionen ska anta fleråriga och 
årliga arbetsprogram för varje sektor. 
Kommissionen får även anta fleråriga och 
årliga arbetsprogram för mer än en sektor. 
Dessa delegerade akter ska antas i enlighet 
med artikel 25 i denna förordning.

Or. xm

Motivering

I de fleråriga och årliga arbetsprogrammen kan kommissionen komma att fatta politiska 
beslut som komplement till den här förordningen. Därför föreslår föredragandena att 
genomförandeakterna ersätts med delegerade akter så att Europaparlamentet får bättre 
kontroll över dessa frågor.

Ändringsförslag 88
Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. De fleråriga arbetsprogrammen ska 
utvärderas åtminstone efter halva tiden. 
Vid behov ska kommissionen revidera det 
fleråriga arbetsprogrammet med hjälp av 
delegerade akter i enlighet med artikel 25 i 
denna förordning.

Or. xm

Motivering

I de fleråriga och årliga arbetsprogrammen kan kommissionen komma att fatta politiska 
beslut som komplement till den här förordningen. Därför föreslår föredragandena att 
genomförandeakterna ersätts med delegerade akter så att Europaparlamentet får bättre 
kontroll över dessa frågor.
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Ändringsförslag 89
Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. På transportområdet ska minst 4–5 % 
av budgetmedlen i artikel 5.1 a användas i 
form av innovativa 
finansieringsinstrument.

Or. fr

Ändringsförslag 90
Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 91
Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

6. Vid utarbetandet av fleråriga och 
sektorsinriktade årliga arbetsprogram ska 
kommissionen, i enlighet med det 
förfarande som avses i punkt 1, fastställa 
urvals- och tilldelningskriterierna i enlighet 
med de mål och prioriteringar som 
fastställs i artiklarna 3 och 4 i denna 
förordning samt i förordning (EU) nr 
XXXX/2012 [riktlinjer för TEN-T], 
förordning (EU) nr XXX/2012 [riktlinjer 
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för transeuropeisk energiinfrastruktur] 
eller förordning (EU) nr XXX/2012 
[riktlinjer för INFSO]. Alla projekt ska 
bedömas utifrån följande kriterier:

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

(a) Åtgärdens mognad på 
projektutvecklings- och 
förberedelsestadierna samt sundheten i 
det föreslagna genomförandet.

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

(b) Unionsstödets hävstångseffekt på 
offentliga och privata investeringar och 
den inre marknaden.

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

(c) Behovet av att undanröja specifika 
finansiella hinder och bristen på 
marknadsfinansiering, kopplat till 
projektets art och till hur angeläget det är.

(d) Kostnader och fördelar, bland annat 
ekonomiska och sociala konsekvenser, 
växthusgasutsläpp och/eller andra 
miljökonsekvenser, samt tillgänglighet.
(e) För transporter och energi: den 
gränsöverskridande dimensionen.

Or. en

Motivering

Urvalskriterierna bör fastställas i förväg efter mönster av artikel 5 i den nuvarande 
förordningen (680/2007).

Ändringsförslag 92
Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Arbetsprogrammen ska samordnas så att 
synergieffekterna utnyttjas mellan 
transport, energi och telekommunikation, 
särskilt inom sådana områden som smarta 
nät, eldrivna transporter, intelligenta och 
hållbara transportsystem, eller gemensam 
ledningsrätt. En sektorsövergripande 
inbjudan att lämna förslag kan tillämpas.

7. Arbetsprogrammen ska samordnas så att 
synergieffekterna utnyttjas mellan 
transport, energi och telekommunikation, 
särskilt inom sådana områden som smarta 
nät, eldrivna transporter, intelligenta och 
hållbara transportsystem, gemensam 
ledningsrätt eller sammanlänkning av 
infrastruktur. En sektorsövergripande 
inbjudan att lämna förslag kan tillämpas 
med de sektorsspecifika finansiella anslag 
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som anges i artikel 5.1, i proportion till 
varje sektors andel i de berörda 
åtgärderna.

Or. fr

Ändringsförslag 93
Förslag till förordning
Artikel 18 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Stödmottagarna och, om tillämpligt för 
finansieringsinstrument, de berörda 
finansinstituten ska informeras om den 
ungefärliga tidsplanen för de enskilda 
årliga utbetalningarna.

Stödmottagarna, de berörda 
medlemsstaterna, Europaparlamentet och, 
om tillämpligt för finansieringsinstrument, 
de berörda finansinstituten ska informeras 
om den ungefärliga tidsplanen för de 
enskilda årliga utbetalningarna.

Or. fr

Ändringsförslag 94
Förslag till förordning
Artikel 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Anslag som inte har tagits i anspråk i slutet 
av det budgetår för vilket de beviljades ska 
överföras automatiskt för ett år.

Anslag som inte har tagits i anspråk i slutet 
av det budgetår för vilket de beviljades ska 
överföras automatiskt för ett år i enlighet 
med artiklarna 9 och 10 i förordning (EU) 
nr XXXX/2012 [nya budgetförordningen].

Or. fr

Ändringsförslag 95
Förslag till förordning
Artikel 21 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

kommissionen svara för den tekniska 
övervakningen och den finansiella 
kontrollen av åtgärder samt intyga att 
kostnader för projekt eller delar av projekt 
verkligen har uppkommit och är 
stödberättigande. Medlemsstaterna får 
begära att kommissionen medverkar vid 
kontroller på plats.

Or. fr

Motivering

I förenklingssyfte bör bestämmelserna om medlemsstaternas skyldigheter för de tre 
sektorerna harmoniseras.

Ändringsförslag 96
Förslag till förordning
Artikel 21 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. fr

Motivering

I förenklingssyfte bör bestämmelserna om medlemsstaternas skyldigheter för de tre 
sektorerna harmoniseras.

Ändringsförslag 97
Förslag till förordning
Artikel 21 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr

Ändringsförslag 98
Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommittén ska ha en horisontell 
överblick av de arbetsprogram som avses i 
artikel 18 i syfte att säkerställa konsekvens 
och att synergieffekter identifieras och 
utnyttjas mellan sektorer. 

3. Kommittén ska ha en horisontell 
överblick av de arbetsprogram som avses i 
artikel 17 och ska i synnerhet försöka 
säkerställa ett rimligt bidrag från varje 
sektors finansiella anslag i samband med 
sektorsövergripande inbjudningar att 
lämna förslag och i samband med att 
medfinansieringsnivåerna för åtgärder 
med synergieffekter mellan sektorer 
fastställs, i syfte att säkerställa konsekvens 
och att synergieffekter identifieras och 
utnyttjas mellan sektorer. 

Or. xm

Motivering

Kommittén bör även ha i uppgift att försöka finna lämpliga finansieringslösningar för 
synergier och sektorsövergripande inbjudningar att lämna förslag.

Ändringsförslag 99
Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr

Ändringsförslag 100
Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr

Ändringsförslag 101
Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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



PR\909973SV.doc 61/67 PE491.110v02-00

SV

förordning ska dessutom även omfatta en 
kommunikationspolicy för unionens 
politiska prioriteringar.

Or. fr

Ändringsförslag 102

Förslag till förordning
Bilagan – del 1 – led a – Horisontella prioriteringar

Kommissionens förslag

Innovativ förvaltning & innovativa tjänster Gemensamt europeiskt luftrum - Sesar

Innovativ förvaltning & innovativa tjänster
Trafikstyrningssystem för vägar, järnvägar 
och inre vattenvägar (ITS, ERTMS och
RIS)

Innovativ förvaltning & innovativa tjänster Hamnar och flygplatser i stomnätet

Ändringsförslag

Innovativ förvaltning & innovativa tjänster Gemensamt europeiskt luftrum - Sesar

Innovativ förvaltning & innovativa tjänster
Trafikstyrningssystem för vägar, järnvägar 
och inre vattenvägar (ITS, ERTMS, RIS 
och VTMIS)

Innovativ förvaltning & innovativa tjänster Hamnar och flygplatser i stomnätet, 
sjömotorvägar

Or. xm

Motivering

Sjömotorvägar och VTMIS är väsentliga inslag i EU:s transportsystem och bör därför ingå i 
de horisontella prioriteringarna.

Ändringsförslag 103

Förslag till förordning
Bilagan – del IIIa (ny)

Kommissionens förslag
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Ändringsförslag

Förteckning över i förväg definierade projekt med synergieffekter mellan minst två av de 
sektorer som omfattas av fonden 

Utbyggnad av leveransnät för icke-fossil och ren energi (exempelvis el och väte) avsedd för 
transportmedel
Införande av smarta nät genom utnyttjande av ny eller befintlig transport- och 
telekommunikationsinfrastruktur
Utnyttjande av transportinfrastruktur (exempelvis tunnlar och broar) för utbyggnad av nya 
sammanlänkningar som ökar elkapaciteten och skapar nya gaskorridorer eller telenät

Or. xm

Motivering

Kopplat till ändringsförslag 56 avseende den nya artikeln 7.4a. Denna nya bilaga innehåller 
en preliminär förteckning över i förväg definierade ”synergiprojekt” som är berättigade till 
EU-stöd. På så vis får projektutvecklare mer vägledning om vad som gäller för åtgärder med 
potentiella synergier mellan de tre sektorerna.
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MOTIVERING

Syftet med förordningen om inrättande av Fonden för ett sammanlänkat Europa är att

– koncentrera resurserna till projekt med ett europeiskt mervärde på områdena transport, 
energi och telekommunikationer i syfte att skapa integrerade europeiska nät och se till att 
infrastrukturen presterar på en jämn och hög nivå över hela unionen,

– centralisera, förenkla och villkora tilldelningen av förordningens medel på unionsnivå och 
samtidigt utnyttja synergieffekter mellan de tre sektorerna, 

– fördela resurserna väl mellan direktstöd och nya finansieringsinstrument som involverar 
marknaden och maximerar EU-medlens genomslagskraft,

– integrera sammanhållningsländerna bättre finansiellt, tekniskt och operativt genom att låta 
en del av fondens medel omfattas av Sammanhållningsfondens bestämmelser på 
transportområdet.

I den djupa kris vi går igenom kräver arbetet med ekonomiska, sociala och miljömässiga 
framsteg i Europa på en och samma gång

– återupprättad balans i de offentliga finanserna,
– förbättrad konkurrenskraft för den europeiska ekonomin,
– återgång till en hållbar och balanserad tillväxt för alla.

Mot bakgrund av detta ställer sig föredragandena helhjärtat bakom den här förordningen, som 
med inrättandet av en fond för ett sammanlänkat Europa ska lämna ett kraftfullt bidrag till 
målet om tillväxt och konkurrenskraft inom transport, energi och telekommunikationer, och 
detta på tre sätt:

– För det första genom att ge transportsektorn nödvändiga resurser för genomförandet av 
infrastrukturprojekt och på så vis vitalisera stora delar av ekonomin kopplade till 
infrastrukturens realisering, ibruktagande och underhåll.

– För det andra genom att i dessa sektorer stimulera forskning, tekniköverföring och 
utveckling (finansiell och operativ), så att Europa kan behålla sin globala ledarroll på dessa 
områden.

– För det tredje genom att förse EU med gedigna, högpresterande och pålitliga transport-, 
energi- och telekomsystem som bidrar till unionens ekonomiska konkurrenskraft i stort, till en 
union som fungerar på ett harmoniskt och integrerat sätt genom förbättrade ekonomiska, 
sociala och miljömässiga resultat samt till unionens territoriella integration.

De finansiella behoven på unionens territorium fram till 2020 uppskattas till
– 500 miljarder euro för transeuropeiska transportnät, varav 250 miljarder euro behövs för att 
undanröja flaskhalsar och komplettera felande länkar, särskilt gränsöverskridande sådana,
– 200 miljarder euro för transeuropeiska energinät,
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– 270 miljarder euro för bredbandsutbyggnad och tjänsteplattformar.

Med ett anslag på 50 miljarder euro till fonden krävs det därför att
– infrastrukturerna väljs ut på ett förnuftigt sätt utifrån vilket europeiskt mervärde de ger och 
hur förenliga de är med Europa 2020-strategin,
– fonden förvaltas på ett optimalt och samordnat sätt av EU-institutionerna, 
– det hålls omfattande samråd med berörda parter (medlemsstater, regioner, lokala och 
regionala myndigheter, projektutvecklare),
– EU-institutionerna (kommissionen, rådet, parlamentet) samarbetar sinsemellan,
– särskild uppmärksamhet ägnas sammanhållningsländerna, som har stora behov och ofta 
begränsade resurser,
– de finansiella resurserna optimeras och fördelas mellan klassiska interventioner och nya 
finansieringsinstrument, varvid

 bidrag endast bör användas för projekt med låg eller ingen avkastning och 
medfinansieringsgraden bör stå i proportion till målen och prioriteringarna, 
operatörernas och marknadens förväntningar samt insatsernas karaktär,

 innovativa finansieringsinstrument bör vara ett sätt att i stor utsträckning ta hjälp av 
marknaderna, samtidigt som man måste
o slå vakt om unionens intressen och se till att insatserna förblir objektiva och 

går rätt till,
o säkerställa betydande hävstångseffekter,
o undvika konkurrenssnedvridning och marknadsstörningar,

– denna förordning blir en integrerad del av nästa fleråriga budgetram och samordnas nära 
med andra finansieringsmekanismer som har samma mål, särskilt 

 åttonde ramprogrammet för forskning och utveckling (Horisont 2020),
 den regionala sammanhållningspolitiken. 

Med detta för ögonen anser föredragandena att de fleråriga och årliga programmen bör bli 
föremål för delegerade akter. Parlamentet bör bli inbegripet eftersom det handlar om att göra 
politiska val (exempelvis vilka förslagsinfordringar som måste offentliggöras) och det kan 
antas särskilda tilläggsbestämmelser om inlämning av projekt av gemensamt intresse, 
bestämmelser som kan komma att ersätta själva grundakten. Vidare finns det inom energi-
och telekombranscherna ingen förteckning över projekt av gemensamt intresse som kan 
finansieras, och kommissionen riskerar därmed att få alltför långtgående möjligheter till 
skönsmässiga bedömningar.

De tre sektorer som berörs av detta instrument är av strategisk betydelse för unionens och dess 
befolknings framtid.

I – På transportområdet

Här handlar det om den fysiska sammanlänkningen av unionens alla regioner, om människors 
och varors möjligheter till rörlighet, som är en förutsättning för all utveckling och ett villkor 
för unionens territoriella harmoni. Glöm dessutom inte bort att bakom infrastrukturpolitiken 
och användningen av infrastrukturen har vi hela den europeiska transportrelaterade industrin 
(exempelvis bil-, flyg-, järnvägs- och rymdindustrin samt transportsystem), som fortfarande är 
världsledande och står för en stor del av vår ekonomiska potential.   
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En annan viktig egenskap hos effektiva transportnät är deras bidrag till konkurrenskraften.  
Redan 1993 bedömde Jacques Delors, kommissionens dåvarande ordförande, i en vitbok om 
tillväxt, konkurrenskraft och sysselsättning1 att man för att skapa 15 miljoner arbetstillfällen 
och få fart på den ekonomiska tillväxten skulle behöva transportnät till ett värde av 
220 miljarder ecu2 fram till år 2000, varav 82 miljarder till prioriterade projekt.

Tjugo år senare, och i en liknande ekonomisk krissituation, föreslår kommissionen 
50 miljarder euro mindre (31,7 miljarder euro) till transportsektorn i en union vars 
medlemsantal och behov har ökat kraftigt. 

Enligt föredragandena torde idealbeloppet för att åstadkomma den förväntade 
hävstångseffekten på transportområdet uppgå till minst 10 % av de uppskattade behoven 
(500 miljarder euro för TEN-T fram till 2020).
För att klara sig med begränsade resurser föreslår kommissionen att Fonden för ett 
sammanlänkat Europa tydligt koncentreras till sådana projekt som är tillräckligt mogna för att 
finansieras under nästa fleråriga budgetram, uppvisar ett högt europeiskt mervärde och 
handlar om horisontella frågor eller hållbara transportformer, såsom järnväg eller inre 
vattenvägar. En förteckning i bilagan innehåller redan ett begränsat antal potentiella projekt, 
främst i form av korridorer, som ska finansieras med 85 % av fondens tillgängliga medel. 
Konkurrensinslaget i förslagsinfordringarna kvarstår dock, eftersom de tillgängliga medlen 
inte räcker för att finansiera alla projekt som anges i bilagan.

Föredragandena välkomnar upplägget med korridorer och ser detta som en stor förbättring i 
förvaltningen av de nuvarande 30 prioriterade TEN-T-projekt som valdes ut 2004 för sin stora 
betydelse för det gränsöverskridande trafikflödet, sammanhållningen och målen för hållbar 
utveckling. Som utgångspunkt skulle föredragandena på nuvarande stadium vilja hålla fast vid 
de tio i förväg identifierade korridorer och andra sektioner som kommissionen lagt fram, och 
endast föreslå en mindre modifiering av de horisontella prioriteringarna genom att lägga till 
”sjömotorvägar”, så att detta begrepp förblir en prioritering i TEN-T, samt ITS-tjänster till 
havs. 
Om rådet enas om stora nedskärningar i finansieringsramen bör det göras en omfattande 
översyn av förteckningen över de i förväg identifierade transportprojekten i bilagans del I.

Slutligen måste det faktum att en del av Sammanhållningsfonden ska användas till Fonden för 
ett sammanlänkat Europa på transportområdet ses som en möjlighet för de berörda länderna. 
Detta gör att de kan bli bättre sammanlänkade med de stora europeiska näten och på vis stärka 
sin konkurrenskraft och integration med EU. Särskild hänsyn måste emellertid tas till 
situationen i dessa länder, både finansiellt och operativt, och särskilt med avseende på ”use it 
or lose it”-principen. Det tekniska biståndet, som är avsett att understödja utformningen av 
projekt i Sammanhållningsfondens länder, måste kompensera för att den administrativa 
kapaciteten inte alltid är hundraprocentig och möjliggöra för dessa länder att dra full nytta av 
Fonden för ett sammanlänkat Europa.

                                               
1 COM (93)700.
2 1 ECU = 1euro per den 1 januari 1999.
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II – På energiområdet

Utvecklingen av infrastruktur spelar stor roll för flera viktiga utmaningar som EU står inför 
under de kommande åren:

- Oberoendet, det ömsesidiga beroendet och solidariteten i unionens energiförsörjning 
(säkerhet, stabilitet). 

- Införandet av smarta, kraftfullare och energisnåla nät. 
- Utvecklingen av nya nät för förnybar energi och deras sammankoppling med 

konventionella nät.

I energisektorn är investeringsgapet, som har uppskattats till 200 miljarder euro, och det 
försenade genomförandet av den inre marknaden de två stora hinder som måste övervinnas för 
att de strategiska målen i Europa 2020 ska kunna uppnås. 

Därför anser föredragandena att maximerad hävstångseffekt för varje euro som investeras i 
energiinfrastruktur är det som skänker fond störst värde. En omfattande användning av 
finansieringsinstrument kommer dessutom att medföra ytterligare fördelar när det gäller att 
dra till sig privat finansiering genom marknadsbaserade instrument, som är en förutsättning 
för infrastrukturutveckling i perioder med budgetrestriktioner. 

Bidrag kan och bör användas som en sista utväg för prioriterade projekt som inte är 
kommersiellt bärkraftiga men som uppvisar många positiva externa effekter, utan att detta 
snedvrider den alltjämt ofärdiga energimarknaden eller skapar artificiell konkurrens med 
privata resurser. 

Fonden kommer att fungera som ett sätt att överbrygga klyftan mellan behovet av ny och 
uppgraderad infrastruktur och energi- och klimatmålen för 2020, förutsatt att man håller sig 
till prioriteringarna under fondens hela genomförandefas.

III – På telekommunikationsområdet  

Efterfrågestyrd bredbandsutbyggnad måste vara det strategiska val som görs för att fullborda 
den inre marknaden på IKT-området och uppnå målen för den digitala agendan.

Prioritet bör därför ges åt att upprätta en europeisk infrastruktur för digitala tjänster:  
transeuropeiska snabba stamnätsanslutningar för offentliga förvaltningar, gränsöverskridande 
tjänster för e-förvaltning (exempelvis gränsöverskridande e-upphandling, e-juridik och e-
hälsovård), tillgång till information från den offentliga sektorn, bland annat det europeiska 
kulturarvets digitala resurser, data.eu och flerspråkiga resurser, säkerhet och trygghet (säkrare 
internet och infrastruktur för kritiska tjänster) samt smarta energitjänster. 

Föredragandena anser att finansieringsinstrument bör vara den enda stödmekanismen för 
bredbandsutbyggnad inom Fonden för ett sammanlänkat Europa. Finansieringsinstrument har 
många fördelar jämfört med bidrag, till exempel mycket större hävstångseffekt och därigenom 
förmåga att nå ut till fler hushåll med samma budget. Om offentliga stödprogram godkänns 
måste de vara inriktade på att skapa positiva externa effekter, som att utveckla den lokala 
ekonomin eller landsbygdsekonomin, stärka konkurrenskraften och skapa arbetstillfällen.
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IV – Synergieffekter

Sammanfattningsvis välkomnar föredragandena kommissionens förslag till ett gemensamt 
instrument för de tre sektorerna, eftersom det kommer att minska de administrativa utgifterna 
för att förvalta programmet.  Icke desto mindre bör de potentiella synergieffekterna mellan 
energi, transport och telekom stimuleras mer. För att ge projektutvecklare större incitament att 
ta fram åtgärder med potentiella synergier mellan de tre sektorerna föreslår föredragandena en 
mer precis formulering om synergier, i synnerhet om urvalskriterier, medfinansieringsgrad 
samt förvaltnings- och finansieringsbestämmelser. En ny preliminär förteckning över i förväg 
identifierade projekt med potentiella synergier presenteras i del IV i bilagan. 

Avslutningsvis anser föredragandena att Fonden för ett sammanlänkat Europa genom en 
förenklad, centraliserad och villkorad förvaltning som medger insyn och skapar synergier kan 
maximera den europeiska finansieringens genomslagskraft till gagn för unionens stora 
politiska prioriteringar inom transport, energi och IKT. 

Ändringsförslagen handlar mer om att förtydliga än om att lägga till, eftersom föredragandena 
anser att förordningen om Fonden för ett sammanlänkat Europa måste vara kort och koncis. 

Under förhandlingarna om nästa fleråriga budgetram kommer föredragandena framför allt att 
måna om att den här mekanismen förses med betydande budgetära och operativa resurser. 
Minskade tilldelningar skulle tömma mekanismen på dess innehåll och allvarligt undergräva 
unionens politik för tillväxt och konkurrenskraft. 


