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KORT BEGRUNDELSE

CEF er det vigtigste EU-instrument til finansiering af de projekter på hovednettet, som har 
den højeste europæiske merværdi, fordi de retter op på manglende forbindelser på tværs af 
grænserne og alvorlige flaskehalse samt etablerer multimodale knudepunkter. CEF vil være til 
gavn for alle medlemsstaterne ved at sørge for lige adgang til det indre marked og sætte skub i 
den infrastrukturudvikling, EU har brug for. 

Med hensyn til de 10 mia. EUR, der er overført fra Samhørighedsfonden og øremærket til 
CEF til finansiering af transportinfrastrukturprojekter, som udelukkende er rettet mod 
samhørighedsmedlemsstater, har sidstnævnte givet udtryk for visse forbehold og endda 
modsat sig dette. Ikke desto mindre bør der ske en målrettet anvendelse af de midler, der er 
øremærket til samhørighedsmedlemsstaterne, eftersom de, hvis de ikke anvendes, ikke flyder 
tilbage til samhørighedsfonden og derfor går tabt. Det er Europa-Parlamentets ansvar som 
medlovgiver at arbejde med Kommissionens forslag og sørge for de nødvendige 
præciseringer i teksten med det formål at sikre alle medlemsstaternes støtte for at opnå et godt 
forslag, der skaber europæisk merværdi. I denne forbindelse mener ordføreren, at der bør 
foretages følgende præciseringer af teksten:

De 10 mia. EUR fra Samhørighedsfonden bør ikke medregnes i de 2,5 % af BNP, som er 
maksimum for de midler, medlemsstaterne kan modtage fra strukturfondene 

De 10 mia. EUR, der er overført fra Samhørighedsfonden, bør ikke medregnes i de 2,5 % af 
BNP, som er maksimum for de midler, medlemsstaterne kan modtage fra strukturfondene 
ifølge forslag i den flerårige finansielle ramme. I forhold til principperne giver det ikke
mening at inkludere et centralt forvaltningsinstrument som CEF i beregningen. De fleste 
projekter, der skal finansieres, er grænseoverskridende, og en sådan beregning ville kunne 
resultere i en ulige behandling af projektets to parter. Derudover vil det i
samhørighedsmedlemsstaterne skabe ulige behandling mellem de to beløb på henholdsvis 
21,7 mia. EUR og 10 mia. EUR, da det under den konkurrencebaserede projektgennemførelse 
ikke er muligt at respektere et sådant loft som f.eks. de faste landerammebevillinger.

Et stærkere fokus på grænseoverskridende projekter i grænseregionerne 

I mange grænseområder afspejler den nuværende infrastruktur stadig de snævre nationale 
principper (ikke en prioritet i medlemsstaterne, der foretrækker infrastrukturinvesteringer i 
landets centrum, selvom det er altafgørende for at få gavn af den europæiske 
integrationsproces og det indre marked), og de respektive regioner lider på grund af deres 
perifere beliggenhed. Størstedelen af de prioriterede projekter vedrører faktisk transnationale 
infrastrukturprojekter, men ofte bliver projekterne i grænsekrydsende strækninger enten først 
færdige helt til sidst, eller også bliver de aldrig færdiggjort. 26 ud af 30 prioriterede projekter i 
TEN-T vedrører indtil videre anlægsarbejder i grænseregionerne eller har en 
grænseoverskridende dimension, men i alle disse projekter er investeringerne i 
grænseregionen blevet iværksat sidst. 

Stærke synergier bør desuden etableres mellem CEF og Samhørighedsfonden 



PE491.329v02-00 4/35 AD\915841DA.doc

DA

Der bør ligeledes udvikles synergier, hvad angår infrastrukturprojekter på tværs af 
landegrænser, med de programmer for territorialt samarbejde, som finansieres af Den 
Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) og Samhørighedsfonden. Også 
infrastrukturprojekter på tværs af landegrænser i rigere regioner bør være berettiget til støtte 
fra EFRU i vækst- og beskæftigelsesprogrammerne.

CEF bør i nogle tilfælde yde støtte til det samlede net 

Desuden bør CEF være tilgængelig for infrastrukturprojekter vedrørende det samlede net med 
et loft på 5 %, navnlig med hensyn til projekter i grænseregionerne.  

En "bredere" connecting-facilitet til styrkelse af investeringerne i centrale 
infrastrukturer

Lande med finansielle vanskeligheder er mest afhængige af infrastrukturinvesteringer, da de 
stimulerer vækst og skaber job. Derfor bør medlemsstater med finansielle vanskeligheder 
efter anmodning kunne anvende de ressourcer, der følger af korrigerede eller tilbagesøgte 
pengestrømme inden for rammerne af CEF og/eller inden for deres nationale rammebeløb for 
infrastrukturprojekter. De respektive beløb bør forvaltes på en centraliseret måde af 
Kommissionen inden for rammerne af et konkurrence- og vækstprogram. Dette burde 
tilskynde til nationale investeringer såvel som til transnationale infrastrukturprojekter og 
derved bidrage til europæisk merværdi.

Sidst, men ikke mindst, er det værd at understrege, at det er nødvendigt med en EU-dækkende 
vision for fjerntrafik-korridorer, som strækker sig ud over nationale grænser, for at påvise de 
hindringer (infrastrukturelle, tekniske og administrative), der er for en glidende, samvirkende 
og intermodal transport, og overvinde disse. Disse hindringer skader ikke bare den 
europæiske konkurrenceevne på grund af stigende omkostninger og mindre pålidelighed i den 
logistiske kæde - de påvirker også på asymmetrisk vis de mere fjerntliggende lande og 
forringer derved den territoriale samhørighed i EU.

ÆNDRINGSFORSLAG

Regionaludviklingsudvalget opfordrer Transport- og Turismeudvalget, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Henvisning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

under henvisning til traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde, særlig 
artikel 172,

under henvisning til traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde, særlig 
artikel 172, 174 og 349,
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Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Kommissionen forpligtede sig til at 
integrere klimaændringer i Unionens 
udgiftsprogrammer og afsætte mindst 20 % 
af Unionens budget til klimarelaterede mål. 
Det er vigtigt at sikre, at afbødning af og 
tilpasning til klimaændringer og 
risikoforebyggelse og risikostyring 
fremmes i forbindelse med forberedelse, 
tilrettelæggelse og gennemførelse af 
projekter af fælles interesse. 
Infrastrukturinvesteringer, der er omfattet 
af denne forordning, bør bidrage til at 
fremme overgangen til et lavt 
emissionsniveau samt klima- og 
naturkatastroferesistens i økonomien og 
samfundet.

(5) Kommissionen forpligtede sig til at 
integrere klimaændringer i Unionens 
udgiftsprogrammer og afsætte mindst 20 % 
af Unionens budget til klimarelaterede mål. 
Det er vigtigt at sikre, at afbødning af og 
tilpasning til klimaændringer og 
risikoforebyggelse og risikostyring 
fremmes i forbindelse med forberedelse, 
tilrettelæggelse og gennemførelse af 
projekter af fælles interesse. 
Infrastrukturinvesteringer, der er omfattet 
af denne forordning, bør bidrage til at 
fremme overgangen til et lavt 
emissionsniveau samt klima- og 
naturkatastroferesistens i økonomien og 
samfundet uden samtidig at øge 
isoleringen af visse europæiske regioner, 
f.eks. fjernområder og øområder.
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Begrundelse

Foranstaltninger og aktioner med henblik på at opnå et samfund og en økonomi med et lavt 
emissionsniveau må ikke øge isoleringen af regioner, der allerede ligger langt fra det indre 
marked.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6a) Der bør opnås tætte synergier mellem 
finansieringsinstrumenterne under CEF 
og EFRU med henblik på at finansiere 
infrastruktur i grænseregionerne i 
forbindelse med det samlede net.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) På grundlag af målene i hvidbogen bør 
TEN-T-retningslinjerne som fastlagt i 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU) nr. XXX/2012, af … udpege 
infrastruktur i det transeuropæiske 
transportnet, specificere krav, der skal 
opfyldes, og fastsætte foranstaltninger til 
deres gennemførelse. Ifølge 
retningslinjerne forventes det bl.a., at 
hovednettet er færdigetableret i 2030.

(10) På grundlag af målene i hvidbogen bør 
TEN-T-retningslinjerne som fastlagt i 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU) nr. XXX/2012, af … udpege 
infrastruktur i det transeuropæiske 
transportnet, specificere krav, der skal 
opfyldes, og fastsætte foranstaltninger til 
deres gennemførelse. Ifølge 
retningslinjerne forventes det bl.a., at 
hovednettet er færdigetableret i 2030 
gennem oprettelse af ny infrastruktur 
samt rehabilitering og opgradering af 
eksisterende infrastruktur.

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 11
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(11) Ud fra en analyse af medlemsstaternes 
transportinfrastrukturplaner forventer 
Kommissionen, at investeringsbehovet i 
transportsektoren beløber sig til [500] mia. 
EUR for hele det transeuropæiske 
transportnet i perioden 2014-2020, hvoraf 
skønsmæssigt [250] mia. EUR vil blive 
investeret i TEN-T's hovednet. I 
betragtning af de disponible ressourcer på 
EU-plan må indsatsen koncentreres om 
projekter med den største europæiske 
merværdi for at opnå den ønskede 
gennemslagskraft. Støtten bør derfor 
målrettes hovednettet (især hovednettets 
korridorer), uden at udelukke støtte til det 
samlede net, hvilket på effektiv vis kunne 
øge den sociale og territoriale 
samhørighed og forbedre 
tilgængeligheden i hele Unionen, samt
projekter af fælles interesse inden for 
trafikstyringssystemer (navnlig 
lufttrafikstyringssystemer, som vedrører 
SESAR, der kræver budgetressourcer fra 
Unionen på ca. 3 mia. EUR).

Begrundelse

Støtten fra CEF bør fokusere på hovednettet, men bør dog ikke fuldstændigt udelukke støtte til 
det samlede net i forbindelse med projekter, der har en europæisk merværdi, navnlig i 
områder som regionerne i den yderste periferi, der er omhandlet i artikel 355 og 375 i TEUF, 
og som indgår i det samlede net, så de ikke bliver yderligere isoleret. 

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Erfaringerne med den aktuelle 
finansielle ramme viser, at mange
medlemsstater, der er berettiget til støtte fra 
Samhørighedsfonden, har betydelige 
vanskeligheder ved rettidigt at fuldføre 

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

komplekse transportinfrastrukturprojekter 
på tværs af landegrænser med høj 
merværdi for Unionen. For at få fuldført 
flere transportprojekter, især på projekter 
på tværs af landegrænser med en høj 
merværdi for Unionen, bør en del af 
Samhørighedsfonden ([XXX] mia. EUR) 
derfor overføres til at finansiere 
transportprojekter i hovednettet i de 
medlemsstater, der er berettiget til støtte fra 
Samhørighedsfonden, via Connecting 
Europe-faciliteten. Indtil den 31. december 
2016 bør udvælgelsen af støtteberettigede 
projekter fuldt ud overholde de nationale 
tildelinger i henhold til 
Samhørighedsfonden. Fra den 1. januar 
2017 skal midler, som endnu ikke er 
allokeret til et 
transportinfrastrukturprojekt, stilles til 
rådighed for alle medlemsstater, der er 
berettiget til støtte fra 
Samhørighedsfonden i overensstemmelse 
med denne forordning. Der gives størst 
mulig prioritet til projekter, der 
overholder de nationale tildelinger under 
Samhørighedsfonden. Kommissionen bør 
støtte medlemsstater, der er berettiget til 
støtte fra Samhørighedsfonden, i deres 
forberedelse og gennemførelse af projekter 
med europæisk merværdi, som er opført i
bilaget til denne forordning.

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Betragtning 13 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13a) Institutionel og administrativ 
kapacitet er en afgørende forudsætning 
for en tilfredsstillende opfyldelse af 
målsætningerne for Connecting Europe-
faciliteten. Kommissionen bør sikre, at 
disse til enhver tid er på et tilstrækkeligt 
niveau med henblik på udformning og 
implementering af projekter, og bør om 
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nødvendigt tilbyde den berørte 
medlemsstat de relevante midler.

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24) Det er nødvendigt at udvikle et stærkt 
og sammenhængende, EU-dækkende net til 
onlinelevering af almene aktioner, hvori 
både offentlige aktører og det civile 
samfunds aktører deltager på nationalt og 
regionalt niveau, og det er derfor vigtigt at 
sikre en struktureret EU-finansiering af 
omkostningerne ved systemet og 
softwareudviklingen samt vedligeholdelse 
af en modstandsdygtig hub til sådanne net, 
således at de nationale operatørers 
budgetter alene skal dække de 
indenlandske omkostninger.

(24) Det er nødvendigt at udvikle et stærkt 
og sammenhængende, EU-dækkende net til 
onlinelevering af almene aktioner, hvori 
både offentlige aktører og det civile 
samfunds aktører deltager på nationalt, 
regionalt og lokalt niveau, og det er derfor 
vigtigt at sikre en struktureret EU-
finansiering af omkostningerne ved 
systemet og softwareudviklingen samt 
vedligeholdelse af en modstandsdygtig hub 
til sådanne net, således at de nationale 
operatørers budgetter alene skal dække de 
indenlandske omkostninger.

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Betragtning 37

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(37) Connecting Europe-faciliteten bør 
foreslå finansielle instrumenter, hvormed 
det tilsigtes at påvirke private investorer og 
finansielle institutioner til at foretage 
betydelige investeringer i infrastruktur. For 
at gøre de finansielle instrumenter 
tilstrækkeligt attraktive for den private 
sektor bør de udformes og gennemføres 
med behørig hensyntagen til forenkling og 
reduktion af den administrative byrde, og 
samtidig skal der tages højde for en vis 
fleksibilitet, så påviste finansieringsbehov 
kan opfyldes på en fleksibel måde. De 
ansvarlige forvaltningsmyndigheder bør 
skabe de nødvendige incitamenter for at 
kunne tiltrække private investorer. Under 
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finansielle ramme 2007-2013 inddrages, 
f.eks. lånegarantiinstrumentet for TEN-T-
projekter (LGTT), finansieringsfaciliteten 
med risikodeling (RSFF) og Den 
Europæiske 2020-fond for Energi, 
Klimaændringer og Infrastruktur 
(Margueritefonden).

udformningen af disse instrumenter bør 
erfaringerne fra gennemførelsen af 
finansielle instrumenter i den flerårige 
finansielle ramme 2007-2013 inddrages, 
f.eks. lånegarantiinstrumentet for TEN-T-
projekter (LGTT), finansieringsfaciliteten 
med risikodeling (RSFF) og Den 
Europæiske 2020-fond for Energi, 
Klimaændringer og Infrastruktur 
(Margueritefonden).

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Betragtning 41

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(41) Den flerårige programmering af 
støtten fra faciliteten bør tilsigte at støtte 
Unionens prioriteter ved at sikre, at de 
nødvendige økonomiske midler står til 
rådighed, og at Unionens og 
medlemsstaternes fælles indsats er 
sammenhængende og kontinuerlig. For 
forslag, som indsendes efter 
gennemførelsen af det første flerårige 
arbejdsprogram i transportsektoren, bør 
omkostninger være støtteberettigede fra 
den 1. januar 2014 for at sikre 
kontinuiteten i de projekter, som allerede er 
omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 680/2007 af 20. juni 
2007 om generelle regler for Fællesskabets 
finansielle støtte inden for de 
transeuropæiske transport- og energinet.

(41) Den flerårige programmering af 
støtten fra faciliteten bør tilsigte at støtte 
Unionens prioriteter ved at sikre, at de 
nødvendige økonomiske midler står til 
rådighed, og at Unionens og 
medlemsstaternes fælles indsats er 
sammenhængende, retfærdig og 
kontinuerlig. For forslag, som indsendes 
efter gennemførelsen af det første flerårige 
arbejdsprogram i transportsektoren, bør 
omkostninger være støtteberettigede fra
den 1. januar 2014 for at sikre 
kontinuiteten i de projekter, som allerede er 
omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 680/2007 af 20. juni 
2007 om generelle regler for Fællesskabets 
finansielle støtte inden for de 
transeuropæiske transport- og energinet.

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Betragtning 44

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(44) På grundlag af de sektorspecifikke 
retningslinjer, der er fastsat i særskilte 

(44) På grundlag af de sektorspecifikke 
retningslinjer, der er fastsat i særskilte 
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forordninger, bør en liste over prioriterede 
områder, for hvilke denne forordning 
finder anvendelse, udarbejdes og indføjes i 
bilaget. For at der kan tages højde for 
eventuelle ændringer i politiske prioriteter 
og teknologiske muligheder samt 
trafikstrømme, bør beføjelsen til at vedtage 
retsakter i henhold til artikel 290 i traktaten 
om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde uddelegeres til 
Kommissionen med hensyn til at vedtage 
ændringer af bilaget. Det er navnlig 
vigtigt, at Kommissionen gennemfører
relevante høringer under sit forberedende 
arbejde, herunder på ekspertniveau. 
Kommissionen bør i forbindelse med 
forberedelsen og udarbejdelsen af 
delegerede retsakter sørge for samtidig, 
rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af 
relevante dokumenter til Europa-
Parlamentet og Rådet.

forordninger, bør en liste over prioriterede 
områder, for hvilke denne forordning 
finder anvendelse, udarbejdes og indføjes i 
bilaget. For at der kan tages højde for 
eventuelle ændringer i politiske prioriteter 
og teknologiske muligheder samt 
trafikstrømme, bør beføjelsen til at vedtage 
retsakter i henhold til artikel 290 i traktaten 
om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde uddelegeres til 
Kommissionen med hensyn til at vedtage 
ændringer af bilaget. Kommissionen bør 
gennemføre relevante høringer under sit 
forberedende arbejde, herunder på 
ekspertniveau. Kommissionen bør i 
forbindelse med forberedelsen og 
udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge 
for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig 
fremsendelse af relevante dokumenter til 
Europa-Parlamentet og Rådet.

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Artikel 2 – nr. 10 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10a) "samlet net": et transeuropæisk 
transportnet som fastsat i kapitel II i 
forordning (EU) nr. XXXX/2012 [TEN-T-
retningslinjerne], som sikrer adgang til 
det indre marked og sammenkobling af 
alle regioner i EU, herunder 
fjernområder, regioner med meget perifer 
beliggenhed og meget tyndt befolkede 
regioner, og dermed øger den 
økonomiske, sociale og territoriale 
samhørighed mellem medlemsstaterne, 
inden for disse og mellem 
medlemsstaterne og tredjelande

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Artikel 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Connecting Europe-faciliteten skal gøre det 
muligt at forberede og gennemføre 
projekter af fælles interesse inden for 
rammerne af politikken for 
transeuropæiske energi-, transport- og 
telekommunikationsnet. Connecting 
Europe-faciliteten skal nærmere bestemt 
støtte gennemførelsen af projekter, som 
tilsigter at udvikle og anlægge ny eller 
opgradere eksisterende infrastruktur på 
områderne transport, energi og 
telekommunikation. Connecting Europe-
faciliteten skal i den forbindelse søge at 
opfylde følgende mål:

Connecting Europe-faciliteten skal gøre det 
muligt at forberede og gennemføre 
projekter af fælles interesse inden for 
rammerne af politikken for 
transeuropæiske energi-, transport- og 
telekommunikationsnet. Connecting 
Europe-faciliteten skal nærmere bestemt 
støtte gennemførelsen af projekter, som 
tilsigter at udvikle og anlægge ny eller 
opgradere eksisterende infrastruktur på 
områderne transport, energi og 
telekommunikation og at prioritere 
manglende infrastruktur. Connecting 
Europe-faciliteten skal i den forbindelse 
søge at opfylde følgende mål:

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

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

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

b) Den skal bidrage til opnåelse af 
Unionens mål om 20 % nedbringelse af 
udledningen af drivhusgasser, 20 % 
forøgelse af energieffektiviteten og 
forøgelse af vedvarende energis andel til 
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2020, samtidig med at 
forsyningssikkerheden og solidariteten 
mellem medlemsstaterne styrkes.

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

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Artikel 3 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) Den skal slå bro over manglende 
forbindelser og fjerne flaskehalse, navnlig 
på grænsekrydsende strækninger.

Begrundelse

Grænseregionerne lider under deres perifere beliggenhed og er derfor særlig afhængige af 
sammenkoblinger med EU's transportnet. Infrastrukturprojekter med henblik på at slå bro 
over manglende forbindelser og fjerne flaskehalse bør hermed fremmes i grænseregionerne 
ved at forbinde disse til hovednettet og således give dem bedre adgang til det indre marked.

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Artikel 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

a) På transportområdet skal Connecting 
Europe-faciliteten støtte projekter af fælles 
interesse, der søger at opfylde 
nedennævnte mål, som er beskrevet 
yderligere i artikel 4 i forordning (EU) nr. 
xxxx/2012 [TEN-T-retningslinjerne]:

a) På transportområdet skal Connecting 
Europe-faciliteten støtte projekter af fælles 
interesse, der søger at opfylde 
nedennævnte mål, som er beskrevet 
yderligere i artikel 4 i forordning (EU) nr. 
xxxx/2012 [TEN-T-retningslinjerne]:

i) fjerne flaskehalse og slå bro over 
manglende forbindelser, hvilket skal måles 
på antallet af nye og forbedrede 
grænsekrydsende sammenkoblinger og 
eliminerede flaskehalse på transportruter, 

i) fjerne flaskehalse og slå bro over 
manglende forbindelser, også under 
anvendelse af kvoter og 
medfinansieringssatser som omhandlet i 
artikel 10 i denne forordning og under 
hensyntagen til geografisk ugunstigt 
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som har modtaget støtte fra CEF stillede regioner, hvilket skal måles på 
antallet af nye og forbedrede interne og 
grænsekrydsende sammenkoblinger og 
eliminerede flaskehalse på transportruter, 
som har modtaget støtte fra CEF

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

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

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

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

iv) forberede fremtidige 
transportstrømme.

b) På energiområdet skal Connecting 
Europe-faciliteten støtte projekter af fælles 
interesse, der søger at opfylde følgende 
mål, som er beskrevet yderligere i 
forordning (EU) nr. xxxx/2012:

b) På energiområdet skal Connecting 
Europe-faciliteten støtte projekter af fælles 
interesse, der søger at opfylde følgende 
mål, som er beskrevet yderligere i 
forordning (EU) nr. xxxx/2012:

i) fremme yderligere integration på det 
indre marked for energi samt el- og gasnets 
interoperabilitet på tværs af grænserne, 
bl.a. ved at sikre, at ingen medlemsstater 
isoleres fra det europæiske net, hvilket 
måles på antallet af projekter, som reelt 
kobler medlemsstaternes net sammen og 
fjerner interne flaskehalse

i) fremme yderligere integration på det 
indre marked for energi samt el- og gasnets 
interoperabilitet på tværs af grænserne, 
bl.a. ved at sikre, at ingen medlemsstater 
isoleres fra det europæiske net, hvilket 
måles på antallet af projekter, som reelt 
kobler medlemsstaternes net sammen og 
fjerner interne flaskehalse

ii) forbedre Unionens forsyningssikkerhed, 
hvilket måles på udviklingen af systemets 
driftsrelaterede modstandsdygtighed og 
sikkerhed samt antal projekter, der åbner 
mulighed for at diversificere 
forsyningskilder, leverandører og 
forsyningsruter

ii) forbedre Unionens forsyningssikkerhed 
og -effektivitet ved at modernisere 
infrastrukturen, hvilket måles på 
udviklingen af systemets driftsrelaterede 
modstandsdygtighed og sikkerhed samt 
antal projekter, der åbner mulighed for at 
diversificere forsyningskilder, leverandører 
og forsyningsruter

iii) bidrage til en bæredygtig udvikling og 
miljøbeskyttelse, bl.a. ved at fremme 
integrationen af energi fra vedvarende 
kilder i transmissionsnettet og udviklingen 

iii) bidrage til en bæredygtig udvikling og 
miljøbeskyttelse, bl.a. ved at fremme 
integrationen af energi fra vedvarende 
kilder i transmissionsnettet og udviklingen 
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af CO2-net, hvilket måles på 
transmissionen af vedvarende energi fra 
produktionsstedet til større forbrugscentre 
og lageranlæg og på den samlede mængde 
af sparede CO2-emissioner takket være 
projekter, der har modtaget støtte fra CEF.

af CO2-net, hvilket måles på 
transmissionen af vedvarende energi fra 
produktionsstedet til større forbrugscentre 
og lageranlæg og på den samlede mængde 
af sparede CO2-emissioner takket være 
projekter, der har modtaget støtte fra CEF.

c) På telekommunikationsområdet skal 
Connecting Europe-faciliteten tilvejebringe 
aktioner til støtte for projekter af fælles 
interesse, der søger at opfylde følgende 
mål, som er beskrevet yderligere i 
forordning (EU) nr. xxxx/2012 [INFSO-
retningslinjer]:

c) På telekommunikationsområdet skal 
Connecting Europe-faciliteten tilvejebringe 
aktioner til støtte for projekter af fælles 
interesse, der søger at opfylde følgende 
mål, som er beskrevet yderligere i 
forordning (EU) nr. xxxx/2012 [INFSO-
retningslinjer]:

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

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

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

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

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra b – nr. iii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) bidrage til en bæredygtig udvikling og 
miljøbeskyttelse, bl.a. ved at fremme 
integrationen af energi fra vedvarende 
kilder i transmissionsnettet og udviklingen 
af CO2-net, hvilket måles på 
transmissionen af vedvarende energi fra 
produktionsstedet til større forbrugscentre 

iii) bidrage til en bæredygtig udvikling og 
miljøbeskyttelse, bl.a. ved at fremme 
integrationen af energi fra vedvarende 
kilder i transmissionsnettet, udvikle CO2-
net og investere i bæredygtig transport, 
hvilket måles på transmissionen af 
vedvarende energi fra produktionsstedet til 
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og lageranlæg og på den samlede mængde 
af sparede CO2-emissioner takket være 
projekter, der har modtaget støtte fra CEF.

større forbrugscentre og lageranlæg og på 
den samlede mængde af sparede CO2-
emissioner takket være projekter, der har 
modtaget støtte fra CEF.

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Artikel 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

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

a) transport: [XXX] EUR, hvoraf [XXX] 
EUR skal overføres fra 
Samhørighedsfonden, der skal anvendes i 
overensstemmelse med denne forordning, 
forordning (EU) nr. [...]/2012 
[forordningen om fælles bestemmelser] og 
forordning (EU) nr. [...]/2012 
[Samhørighedsfonden], udelukkende i de 
medlemsstater, som er berettiget til støtte 
fra Samhørighedsfonden, til projekter, der 
er opført i bilag 1, og under fuld 
overholdelse af de nationale tildelinger i 
henhold til Samhørighedsfonden indtil 
den 31. december 2016

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

c) telekommunikation: [XXX] EUR.

2. Connecting Europe-facilitetens 
finansielle rammer kan dække udgifter til 
forberedelses-, overvågnings-, kontrol-, 
revisions- og evalueringsaktiviteter, som er 
nødvendige for at forvalte programmet og 
opfylde dets mål, bl.a. undersøgelser og 
ekspertmøder, for så vidt de hænger 
sammen med denne forordnings generelle 
mål, samt udgifter i tilknytning til it-net, 
der fokuserer på databehandling og -

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

udveksling, tillige med alle øvrige udgifter 
til teknisk og administrativ bistand, som 
Kommissionen har afholdt til forvaltning af 
programmet.

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

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

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

3. Efter midtvejsvurderingen i henhold til 
artikel 26,1, stk. 1, kan Kommissionen 
overføre bevillinger mellem sektorer af den 
tildeling, der er fastsat i stk. 1, op til et 
maksimum på 3 % pr. sektor, bortset fra 
de [XXX] EUR fra Samhørighedsfonden, 
som er afsat til at finansiere 
transportrelaterede projekter i de 
medlemsstater, som er berettiget til støtte 
fra Samhørighedsfonden.

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Artikel 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kun foranstaltninger, der bidrager til 
projekter af fælles interesse i henhold til 
forordning (EU) nr. XXX/2012 [TEN-T-
retningslinjerne], (EU) nr. XXX/2012 
[TEN-E-retningslinjerne, (EU) nr. 
XXX/2012 [retningslinjer for 
energiinfrastruktur] og [XXX/2012 
INFSO-retningslinjer], samt 
programstøtteaktioner er berettiget til støtte 
via EU's finansielle støtte i form af tilskud, 
finansielle instrumenter og offentlige 

1. Kun foranstaltninger, der bidrager til 
projekter af fælles interesse i henhold til 
forordning (EU) nr. XXX/2012 [TEN-T-
retningslinjerne], (EU) nr. XXX/2012 
[TEN-E-retningslinjerne, (EU) nr. 
XXX/2012 [retningslinjer for 
energiinfrastruktur] og [XXX/2012 
INFSO-retningslinjer], samt 
programstøtteaktioner er berettiget til støtte 
via EU's finansielle støtte i form af tilskud, 
finansielle instrumenter og offentlige 



PE491.329v02-00 18/35 AD\915841DA.doc

DA

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

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

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

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

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

b) undersøgelser i relation til projekter af 
fælles interesse, jf. artikel 8, stk.1, litra b) 
og c), i forordning (EU) nr. XXXX/2012 
[TEN-T-retningslinjerne]

b) undersøgelser i relation til projekter af 
fælles interesse, jf. artikel 8, stk.1, litra b) 
og c), i forordning (EU) nr. XXXX/2012 
[TEN-T-retningslinjerne]

c) aktioner til støtte for projekter af fælles 
interesse, jf. artikel 8, stk.1, litra a) og d), i 
forordning (EU) nr. XXXX/2012 [TEN-T-
retningslinjerne]

c) aktioner til støtte for projekter af fælles 
interesse, jf. artikel 8, stk.1, litra a) og d), i 
forordning (EU) nr. XXXX/2012 [TEN-T-
retningslinjerne]

d) aktioner til støtte for 
trafikstyringssystemer i overensstemmelse 
med artikel 37 i forordning (EU) nr.
XXX/2012 [TEN-T-retningslinjerne] 

d) aktioner til støtte for 
trafikstyringssystemer i overensstemmelse 
med artikel 37 i forordning (EU) nr. 
XXX/2012 [TEN-T-retningslinjerne] 

e) aktioner til støtte for 
godstransporttjenester i overensstemmelse 

e) aktioner til støtte for 
godstransporttjenester i overensstemmelse 
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med artikel 38 i forordning XXX/2012 
[TEN-T-retningslinjerne]

med artikel 38 i forordning XXX/2012 
[TEN-T-retningslinjerne]

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

f) aktioner med det formål at mindske støj 
fra jernbanetransport, herunder ved 
efterfølgende tilpasning og modernisering 
af eksisterende rullende materiel

g) programstøtteaktioner. g) programstøtteaktioner

ga) aktioner til støtte for nye teknologier 
og innovation inden for alle 
transportformer.

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

Transportrelaterede aktioner i forbindelse 
med en grænsekrydsende strækning eller 
en del af en sådan strækning kan opnå 
støtte fra Unionen, hvis der foreligger en 
skriftlig aftale mellem de berørte 
medlemsstater eller mellem de berørte 
medlemsstater og tredjelande om den 
fuldstændige færdiggørelse af den 
grænsekrydsende strækning. 
Kommissionen yder bistand ved 
indgåelsen af denne aftale og aflægger 
årligt rapport for Parlamentet om tilfælde, 
hvor der er opstået problemer, og om 
arten af disse problemer. Undtagelsesvist, 
når et projekt er nødvendigt af hensyn til 
sammenkoblingen med nettet i en 
nabomedlemsstat eller et tredjeland, men 
ikke reelt krydser grænsen, er ovennævnte 
skriftlige aftale ikke påkrævet. 

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

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

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

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

4. På telekommunikationsområdet skal alle 
aktioner, der bidrager til gennemførelsen af 

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

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

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Artikel 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Tilskud i medfør af denne forordning 
kan antage enhver af de former, der er 
omhandlet i artikel XXX i forordning (EU) 
nr. XXX/2012 [ny finansforordning].

1. Tilskud i medfør af denne forordning 
kan antage enhver af de former, der er 
omhandlet i artikel XXX i forordning (EU) 
nr. XXX/2012 [ny finansforordning].

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

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

2. Udgifter kan være støtteberettigede fra 
den dato, hvor en anmodning om finansiel 
støtte er forelagt. [Udgifter til aktioner som 
følge af projekter, der er opført i det første 
flerårige program kan være 
støtteberettigede fra den 1. januar 2014].

2. Udgifter kan være støtteberettigede fra 
den dato, hvor en anmodning om finansiel 
støtte er forelagt. [Udgifter til aktioner som 
følge af projekter, der er opført i det første 
flerårige program kan være 
støtteberettigede fra den 1. januar 2014].

3. Udgifter kan kun være støtteberettigede, 
hvis de er påløbet i medlemsstaterne, 
medmindre det pågældende projekt af 
fælles interesse involverer tredjelandes 
områder, og aktionen er absolut nødvendig 
for at nå målene for projektet.

3. Udgifter kan kun være støtteberettigede, 
hvis de er påløbet i medlemsstaterne, 
medmindre det pågældende projekt af 
fælles interesse involverer tredjelandes 
områder, og aktionen er absolut nødvendig 
for at nå målene for projektet.

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

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

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

5. Udgifter til miljøundersøgelser 
vedrørende miljøbeskyttelse og 
overholdelse af Unionens lovgivning kan 
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være støtteberettigede. være støtteberettigede.
6. Udgifter til køb af jord er ikke en 
støtteberettiget omkostning.

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

7. Moms er ikke en støtteberettiget 
omkostning.

7. Moms, der ikke kan tilbagesøges, er en 
støtteberettiget omkostning.

8. Regler om støtteberettigelse, hvad angår 
omkostninger, der afholdes af 
støttemodtagere, finder tilsvarende 
anvendelse på omkostninger, som afholdes 
af gennemførende organer.

8. Regler om støtteberettigelse, hvad angår 
omkostninger, der afholdes af 
støttemodtagere, finder tilsvarende 
anvendelse på omkostninger, som afholdes 
af gennemførende organer.

8a. Omkostninger til teknisk og 
administrativ bistand betragtes som 
støtteberettigede.

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Begrundelse

Den europæiske gruppe for territorialt samarbejde er et enestående redskab på EU-plan, som 
kan udtænke og udarbejde lokale strategier, repræsentere forvaltningsmyndigheden i 
komplekse programmer ved at kombinere forskellige finansieringskilder og gennemføre 
projekter eller programmer. EGTS gør det muligt at reducere de administrative omkostninger 
og byrder og giver ekstra merværdi i grænseoverskridende situationer.

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Artikel 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

2. På transportområdet: 2. På transportområdet:
(a) for tilskud til undersøgelser må 
størrelsen af Unionens finansielle støtte 
ikke overstige 50 % af de støtteberettigede 
omkostninger

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

b) for tilskud til anlægsarbejde: b) for tilskud til anlægsarbejde:

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

i) banetrafik og indlandsskibsfart: 
størrelsen af Unionens finansielle støtte 
skal være på mindst 20 %, men må ikke 
overstige 30 % af de støtteberettigede 
omkostninger; finansieringssatsen skal
forhøjes til op til 30 % for foranstaltninger, 
der specifikt vedrører flaskehalse; 
finansieringssatsen skal forhøjes til op til 
40 % for foranstaltninger, der specifikt 
vedrører grænsekrydsende strækninger;
25 % af finansieringen under CEF skal 
være øremærket til programmer 
vedrørende grænseovergangssteder

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

ii) indlandstransportforbindelser til havne 
og lufthavne, aktioner til at mindske 
banegodstrafikstøj ved efterfølgende 
tilpasning af eksisterende rullende materiel 
og ved fremme af en modernisering heraf, 
udbygning af havne under hensyntagen til 
geografisk ugunstigt stillede regioner 
samt aktioner til støtte for nye teknologier 
og innovation vedrørende alle 
transportformer: størrelsen af Unionens 
finansielle støtte må ikke overstige 20 % af 
de støtteberettigede omkostninger

c) for tilskud til trafikstyringssystemer og –
tjenester:

c) for tilskud til trafikstyringssystemer og –
tjenester:

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

i) det europæiske jernbanesignalsystem 
(ERTMS) og flodinformationssystemerne: 
størrelsen af Unionens finansielle støtte må 
ikke overstige 50 % af de støtteberettigede 
omkostninger
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ii) trafikstyringssystemer, 
godstransporttjenester, sikrede 
parkeringsfaciliteter i hovednettet samt 
aktioner til støtte for udvikling af 
motorveje til søs: størrelsen af Unionens 
finansielle støtte må ikke overstige 20 % af 
de støtteberettigede omkostninger.

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

3. På energiområdet: 3. På energiområdet:

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

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

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

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

4. På telekommunikationsområdet: 4. På telekommunikationsområdet:

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

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

b) aktioner inden for generiske tjenester: 
størrelsen af Unionens finansielle støtte må 
ikke overstige 75 % af de støtteberettigede 
omkostninger

b) aktioner inden for generiske tjenester: 
størrelsen af Unionens finansielle støtte må 
ikke overstige 75 % af de støtteberettigede 
omkostninger

c) centrale tjenesteplatforme finansieres 
typisk med offentlige indkøbsaftaler. I 
undtagelsestilfælde, kan de finansieres med 
et tilskud, der dækker op til 100 % af de 
støtteberettigede omkostninger, uden at 
dette berører medfinansieringsprincippet 

c) centrale tjenesteplatforme finansieres 
typisk med offentlige indkøbsaftaler. I 
undtagelsestilfælde, kan de finansieres med 
et tilskud, der dækker op til 100 % af de 
støtteberettigede omkostninger, uden at 
dette berører medfinansieringsprincippet 

d) programstøtteaktioner, herunder 
kortlægning af infrastruktur, parvist 
samarbejde og teknisk bistand: størrelsen 
af Unionens finansielle støtte må ikke 
overstige 75 % af de støtteberettigede 
omkostninger.

d) programstøtteaktioner, herunder 
kortlægning af infrastruktur, parvist 
samarbejde og teknisk bistand: størrelsen 
af Unionens finansielle støtte må ikke 
overstige 75 % af de støtteberettigede 
omkostninger.

5. Ovennævnte medfinansieringssatser kan 
øges med op til 10 procentpoint for 

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

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

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

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

Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Artikel 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

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

2. Denne forordnings gældende regler for 
transportsektoren anvendes på disse 
særlige indkaldelser i forfølgelse af målet 
om at fjerne hindringer for mobilitet.
Udvælgelsen af støtteberettigede projekter 
foretages på grundlag af en tilstrækkelig 
modenhedsgrad, kvalitet og europæisk 
merværdi i henhold til de mål og kriterier, 
der er fastsat i denne forordning, og 
under overholdelse af de nationale 
tildelinger i henhold til 
Samhørighedsfonden indtil den 31. 
december 2016. Fra den 1. januar 2017 
skal midler, som overføres til Connecting 
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Europe-faciliteten, og som ikke er 
allokeret til et 
transportinfrastrukturprojekt, gøres 
tilgængelige for alle medlemsstater, der er 
berettiget til støtte i henhold til 
Samhørighedsfonden med henblik på 
finansiering af 
transportinfrastrukturprojekter i 
overensstemmelse med denne forordnings 
bestemmelser. Der gives dog størst mulig 
prioritet til projekter, der overholder de 
nationale tildelinger i henhold til 
Samhørighedsfonden.

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

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

a) for tilskud til undersøgelser a) for tilskud til undersøgelser
b) for tilskud til anlægsarbejde: b) for tilskud til anlægsarbejde:

i) banetrafik og indlandsskibsfart i) banetrafik og indlandsskibsfart
ii) aktioner til støtte for grænsekrydsende 
vejstrækninger

ii) aktioner til støtte for grænsekrydsende 
vejstrækninger

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

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

c) for tilskud til trafikstyringssystemer og – c) for tilskud til trafikstyringssystemer og –
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tjenester: tjenester:
i) det europæiske jernbanesignalsystem 
(ERTMS)

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

ii) trafikstyringssystemer. ii) trafikstyringssystemer

iii) motorveje til søs.
For at støtte medlemsstater, som er 
berettiget til støtte fra 
Samhørighedsfonden, men som kan 
komme ud for vanskeligheder med at 
udforme projekter, som har nået en 
tilstrækkelig modenhedsgrad, kvalitet og 
europæisk merværdi, iværksætter 
Kommissionen supplerende indkaldelser 
mindst en gang om året. For at sikre den 
størst mulige udnyttelse af de overførte 
midler i alle medlemsstater, som er 
berettiget til støtte fra 
Samhørighedsfonden, fokuseres der 
navnlig på programstøtteaktioner i 
henhold til Connecting Europe-faciliteten 
med henblik på at styrke den 
institutionelle kapacitet og effektiviteten 
af den offentlige forvaltning og de 
offentlige tjenester i forbindelse med 
udvikling og gennemførelse af projekter, 
som er opført i bilag 1 til denne 
forordning.
3a. De [XXX] EUR, der er overført fra 
Samhørighedsfonden, medregnes ikke i de 
2,5 % af BNP, der er maksimum for de 
midler, som samhørighedsstaterne kan 
modtage.
3b. De midler fra Samhørighedsfonden, 
der er anvendt til finansiering af 
transportsektorprojekter i de 
medlemsstater, der er berettiget til støtte 
fra Samhørighedsfonden, må ikke 
medregnes i det loft, der er fastsat for 
samhørighedspolitikken.
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Ændringsforslag 24

Forslag til forordning
Artikel 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 11a
1. Medlemsstater med finansielle 
problemer, jf. artikel 22 og artikel 100, 
stk. 3, i forordning (EU) nr. XXX/XXXX 
(forordningen om fælles bestemmelser), 
kan ud over en medfinansieringssats, der 
er forhøjet med op til 10 % efter 
anmodning under CEF1 også anvende:
i) midler, der hidrører fra tilbagesøgte 
pengestrømme inden for rammerne af 
CEF til infrastrukturprojekter
ii) midler, der hidrører fra korrigerede 
og/eller tilbagesøgte pengestrømme inden 
for deres nationale rammebeløb for 
infrastrukturprojekter
iii) de respektive beløb bør forvaltes på en 
centraliseret måde af Kommissionen 
inden for rammerne af et konkurrence-
og vækstprogram. Dette skal tilskynde til 
nationale investeringer såvel som til 
transnationale infrastrukturprojekter og 
derved bidrage til europæisk merværdi.
_________________
1Jf. 3, artikel 11, stk. 3.

Begrundelse

Medlemsstater med finansielle problemer er særlig afhængige af infrastruktur, fordi den 
stimulerer vækst og skaber job. 

Ændringsforslag 25

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

henseende til projektet, navnlig i tilfælde af 
alvorlige forsinkelser af aktionens 
gennemførelse, som støttemodtagerne er 
direkte ansvarlige for.

Ændringsforslag 26

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Begrundelse

En minimumsfrist på tre måneder bør give de nationale og lokale myndigheder tilstrækkelig 
tid til at forberede en dybdegående analyse og fremsætte meningsfyldte bemærkninger om et 
givent projekt, inden Kommissionen skrider til handling.

Ændringsforslag 27

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. De finansielle instrumenter skal være 
rettet mod et eller flere af Unionens 
specifikke politiske mål, gennemføres 
uden forskelsbehandling, have en præcis 
slutdato, overholde principperne for 
forsvarlig økonomisk forvaltning og 
supplere traditionelle instrumenter som 
f.eks. tilskud.

Begrundelse

Anvendelsen af finansielle instrumenter børe være velreguleret, og der bør stilles 
tilstrækkelige garantier for at minimere risikoen for de offentlige midler og øge 
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løftestangseffekten. 

Ændringsforslag 28

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 29

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 30

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen træffer egnede 1. Kommissionen træffer egnede 
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foranstaltninger for i forbindelse med 
gennemførelsen af foranstaltninger, der 
finansieres i henhold til denne forordning, 
at sikre, at Unionens finansielle interesser 
beskyttes gennem forholdsregler mod svig, 
korruption og andre ulovligheder, gennem 
effektiv kontrol og, hvis der konstateres 
uregelmæssigheder, gennem inddrivelse af 
uretmæssigt udbetalte beløb samt i givet 
fald gennem sanktioner, der skal være 
effektive, stå i forhold til overtrædelsens 
omfang og have en afskrækkende virkning.

foranstaltninger for i forbindelse med 
gennemførelsen af foranstaltninger, der 
finansieres i henhold til denne forordning, 
at sikre, at Unionens finansielle interesser 
beskyttes ved at sikre, at omkostningerne 
ikke er uforholdsmæssigt høje
sammenlignet med infrastruktur af 
samme type i de forskellige 
medlemsstater, under behørig 
hensyntagen til det lokale prisniveau,
gennem forholdsregler mod svig, 
korruption og andre ulovligheder, gennem 
effektiv kontrol og, hvis der konstateres 
uregelmæssigheder, gennem inddrivelse af 
uretmæssigt udbetalte beløb samt i givet 
fald gennem sanktioner, der skal være 
effektive, stå i forhold til overtrædelsens 
omfang og have en afskrækkende virkning.

Begrundelse

Det skal i videst muligt omfang sikres, at omkostningerne til infrastrukturprojekter finansieret 
ved hjælp af EU-midler er homogene i de forskellige medlemsstater set på baggrund af 
omkostningerne til lokal arbejdskraft og lokale materialer.

Ændringsforslag 31

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Kommissionen bistås af et 
koordineringsudvalg for faciliteten og af 
udvalg, der er nedsat for hver af 
instrumentets tre sektorer: transport-, 
energi- og 
telekommunikationsinfrastruktur. Disse 
udvalg er udvalg i henhold til forordning 
(EU) nr. 182/2011.

Ændringsforslag 32

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. Koordineringsudvalget sikrer et 
horisontalt overblik over de 
arbejdsprogrammer, der er omhandlet i 
artikel 17, for at sikre sammenhængen og 
at synergier mellem sektorer afdækkes og 
udnyttes. Udvalgene for de respektive 
sektorer hjælper Kommissionen med at 
overvåge gennemførelsen af de respektive 
retningslinjer og deltager i evalueringerne 
af dem.

Ændringsforslag 33

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Den i artikel 20 omhandlede delegation 
af beføjelser tillægges Kommissionen for 
en periode på tre år fra den …*. 
Kommissionen udarbejder en rapport 
vedrørende delegationen af beføjelser 
senest ni måneder inden udløbet af 
treårsperioden. Delegationen af beføjelser 
forlænges stiltiende for perioder af samme 
varighed, medmindre Europa-
Parlamentet eller Rådet modsætter sig en 
sådan forlængelse senest tre måneder 
inden udløbet af hver periode.
_________________
* EUT: Indsæt venligst datoen for denne 
forordnings ikrafttræden.

Begrundelse

Delegerede retsakter bør ikke foregribe lovgivernes beføjelser, og derfor bør der medtages 
bestemmelser for at give mulighed for en regelmæssig overvågning af Kommissionens 
gennemførelsesbeføjelser. 



PE491.329v02-00 32/35 AD\915841DA.doc

DA

Ændringsforslag 34

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. En delegeret retsakt vedtaget i henhold 
til artikel 20 træder kun i kraft, hvis 
hverken Europa-Parlamentet eller Rådet 
har gjort indsigelse inden for den frist på 2 
måneder fra meddelelsen af den 
pågældende retsakt til Europa-Parlamentet 
og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og 
Rådet inden udløbet af denne frist begge 
har informeret Kommissionen om, at de 
ikke agter at gøre indsigelse. Fristen 
forlænges med to måneder på Europa-
Parlamentets eller Rådets initiativ.

5. En delegeret retsakt vedtaget i henhold 
til artikel 20 træder kun i kraft, hvis 
hverken Europa-Parlamentet eller Rådet 
har gjort indsigelse inden for den frist på 
tre måneder fra meddelelsen af den 
pågældende retsakt til Europa-Parlamentet 
og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og 
Rådet inden udløbet af denne frist begge 
har informeret Kommissionen om, at de 
ikke agter at gøre indsigelse. Fristen 
forlænges med tre måneder på Europa-
Parlamentets eller Rådets initiativ.

Ændringsforslag 35

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Senest medio 2017 udarbejder 
Kommissionen en evalueringsrapport om 
opfyldelsen af målene for alle 
foranstaltninger (resultater og virkninger), 
effektiviteten af ressourceudnyttelsen og 
den europæiske merværdi, med henblik på 
at der træffes en afgørelse om 
videreførelse, ændring eller suspension af 
foranstaltningerne. Evalueringen skal 
desuden omfatte mulighederne for 
forenkling, intern og ekstern sammenhæng, 
den fortsatte relevans af alle mål samt 
foranstaltningers bidrag til Unionens 
prioriterede mål om en intelligent, 
bæredygtig og inklusiv vækst, herunder 
indvirkningen på den økonomiske, sociale 
og territoriale samhørighed. Den skal også 
tage hensyn til resultaterne af evalueringen 
af de tidligere foranstaltningers virkninger 
på lang sigt.
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Ændringsforslag 36

Forslag til forordning
Bilag – del 1– litra a – punkt 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Grænsen til Hviderusland – Warszawa –
Poznań – Frankfurt/Oder – Berlin –
Hannover – Osnabrück – Enschede –
Utrecht – Amsterdam/Rotterdam –
Felixstowe – Birmingham/Manchester –
Liverpool

Grænsen til Hviderusland – Warszawa –
Poznań – Frankfurt/Oder – Berlin –
Hannover – Osnabrück – Rheine-
Twente/Mittellandkanal - Enschede –
Hengelo-Utrecht – Amsterdam/Rotterdam 
– Felixstowe – Birmingham/Manchester –
Liverpool

Indre vandveje: 
Gennemførlighedsundersøgelse 
vedrørende forbindelsen mellem 
Mittellandcanal og Twentecanal

Ændringsforslag 37

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 1– litra a – punkt 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Grænsen til Hviderusland – Warszawa –
Poznań – Frankfurt/Oder – Berlin –
Hannover – Osnabrück – Enschede –
Utrecht – Amsterdam/Rotterdam –
Felixstowe – Birmingham/Manchester –
Liverpool

Grænsen til Hviderusland – Warszawa –
Poznań – Frankfurt/Oder – Berlin –
Hannover – Osnabrück –
Münster/Osnabrück lufthavnen (FMO) -
Enschede – Utrecht –
Amsterdam/Rotterdam – Felixstowe –
Birmingham/Manchester – Liverpool

Jernbane, lufthavn: indbyrdes jernbane –
lufthavnsforbindelse Münster-Osnabrück

Ændringsforslag 38

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 1 – litra a – punkt 2 – afsnit 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Grænsen til Hviderusland – Warszawa –
Poznań – Frankfurt/Oder – Berlin –
Hannover – Osnabrück – Enschede –
Utrecht – Amsterdam/Rotterdam –
Felixstowe – Birmingham/Manchester –
Liverpool

Grænsen til Hviderusland – Warszawa –
Poznań – Frankfurt/Oder – Berlin –
Hannover – Osnabrück – Hengelo/Twente 
– Enschede – Utrecht –
Amsterdam/Rotterdam – Felixstowe –
Birmingham/Manchester – Liverpool

Jernbane: Opgradering af forskellige 
sektioner (Hannover – Osnabrück –
Hengelo/Twente; i særdeleshed 
omfartsvejen ved Minden/Seelze -
Hannover og Twente)

Ændringsforslag 39

Forslag til forordning
Bilag 1 – del 1– litra a – punkt 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Grænsen til Hviderusland – Warszawa –
Poznań – Frankfurt/Oder – Berlin –
Hannover – Osnabrück – Enschede –
Utrecht – Amsterdam/Rotterdam –
Felixstowe – Birmingham/Manchester –
Liverpool

Grænsen til Hviderusland – Warszawa –
Poznań – Frankfurt/Oder – Berlin –
Hannover – vesttyske kanaler, 
Mittellandkanal - Osnabrück – Enschede –
Utrecht – Amsterdam/Rotterdam –
Felixstowe – Birmingham/Manchester –
Liverpool

Forhåndsudpegede strækninger: 
Vesttyske kanaler, Mittellandkanal, 
Hannover – Magdeburg - Berlin
Transportform: Indre vandveje
Beskrivelse/datoer: Opgradering (ved 
f.eks. at gøre broerne højere for at give 
plads til tre lag containere), herunder 
sammenkobling med andre 
transportformer 
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