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KORTFATTAD MOTIVERING

Fonden för ett sammanlänkat Europa (FSE) är EU:s viktigaste instrument som syftar till att 
finansiera de stomnätsprojekt som har det högsta mervärdet för EU genom att komplettera 
gränsöverskridande felande länkar, undanröja viktiga flaskhalsar och knyta samman 
multimodala noder. FSE kommer att vara till nytta för alla medlemsstater genom att ge lika 
tillträde till den inre marknaden och påskynda den utbyggnad av infrastrukturen som EU 
behöver. 

Vad gäller de 10 miljarder euro som har överförts från Sammanhållningsfonden och 
öronmärkts inom FSE för transportinfrastrukturprojekt uteslutande för medlemsstater som är 
berättigade till stöd från Sammanhållningsfonden har dessa uttryckt vissa reservationer och 
till och med motstånd. Man bör emellertid hitta målinriktad användning för de medel som är 
öronmärkta för sammanhållningsländerna eftersom de inte kommer att återföras till 
Sammanhållningsfonden om de inte används och därför gå förlorade. Det är 
Europaparlamentets ansvar som medlagstiftare att utgå från kommissionens förslag och införa 
de förtydliganden som krävs i texten, för att se till att alla medlemsstater stödjer ett bra förslag 
med europeiskt mervärde. I detta hänseende anser föredraganden att följande förtydliganden 
bör införas i texten:

De 10 miljarderna euro från Sammanhållningsfonden bör inte räknas in i taket på 
2,5 procent av BNP. 

De 10 miljarder euro som överförts från Sammanhållningsfonden ska inte räknas in i taket på 
2,5 procent av BNP som föreslås i den fleråriga budgetramen. När det gäller principerna är det 
obegripligt att man inkluderar ett centralt förvaltat instrument som FSE i denna beräkning. De 
flesta projekt som ska finansieras är gränsöverskridande projekt och begränsningen skulle 
kunna leda till en ojämn behandling av de två sidorna av ett projekt. Dessutom skapar den för 
de medlemsstater som är berättigade till stöd från Sammanhållningsfonden ojämlik 
behandling mellan ovannämnda 21,7 miljarder euro och beloppet på 10 miljarder euro, 
eftersom det under det konkurrensbaserade projektgenomförandet är omöjligt att respektera 
ett sådant tak, t.ex. de fasta landsspecifika anslagen.

En starkare inriktning på gränsöverskridande projekt i gränsregioner 

I många gränsområden speglar den aktuella infrastrukturen fortfarande trångsynta nationella 
principer (ingen prioriterad fråga i de medlemsstater som föredrar infrastrukturinvesteringar i 
de centrala delarna, även om förbindelserna är avgörande för att dra nytta av den europeiska 
integrationsprocessen och den inre marknaden) och de yttersta randområdena drabbas. En 
majoritet av de prioriterade projekten avser transnationella infrastrukturprojekt, men ofta 
avslutas projekten i de gränsöverskridande avsnitten alldeles i slutet eller inte alls. Av 
30 prioriterade TEN-T-projekt arbetar hittills 26 i gränsregioner eller har en 
gränsöverskridande dimension, men i alla dessa projekt har investeringar i gränsregionen 
genomförts sist. 
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Starka synergieffekter bör skapas mellan FSE och sammanhållningsfonderna. 

Synergieffekter med avseende på gränsöverskridande infrastrukturprojekt bör även utvecklas 
med de program för territoriellt samarbete som finansieras av Europeiska regionala 
utvecklingsfonden (Eruf) och Sammanhållningsfonden. Även gränsöverskridande 
infrastrukturprojekt i rikare regioner bör uttryckligen vara berättigade till stöd från Eruf inom 
tillväxt- och sysselsättningsprogrammen.

FSE bör i vissa fall tillhandahålla stöd till hela nätet. 

Dessutom bör FSE vara tillgängligt för infrastrukturprojekt för hela nätet med ett tak på 
5 procent, framför allt för projekt i gränsöverskridande regioner.  

En ”djupare” sammanlänkningsfond för att stärka investeringar i viktig infrastruktur.

Länder med finansiella svårigheter är mest beroende av infrastrukturinvesteringar eftersom de 
stimulerar tillväxten och skapar arbetstillfällen. Därför bör medlemsstater med finansiella 
svårigheter på egen begäran kunna använda de resurser som kommer från korrigerade eller 
återbetalda betalningsströmmar inom ramen för FSE och/eller inom deras nationella anslag 
för infrastrukturprojekt. Respektive belopp bör förvaltas centralt av kommissionen inom 
ramen för ett program för konkurrenskraft och tillväxt. Detta bör uppmuntra investeringar i 
både nationella och transnationella infrastrukturprojekt och således skapa ett europeiskt 
mervärde.

Sist men inte minst är det värt att framhålla att en EU-omfattande vision om en lång korridor 
som sträcker sig utanför nationsgränserna behövs för att fastställa hindren 
(infrastrukturrelaterade, tekniska och administrativa) för en smidig, driftskompatibel och 
intermodal transport och ta itu med dem. Dessa hinder skadar inte bara den europeiska 
konkurrenskraften allvarligt genom ökade kostnader och en mindre pålitlig logistikkedja – de 
har även en asymmetrisk inverkan på de mer perifera länderna och förvärrar på så sätt 
EU:s territoriella sammanhållning.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för regional utveckling uppmanar utskottet för transport och turism att som 
ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Beaktandeled 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

med beaktande av fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt, 
särskilt artikel 172,

med beaktande av fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt, särskilt 
artiklarna 172, 174 och 349,
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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) För en fullt fungerande inre marknad 
behövs modern, integrerad och
högeffektiv infrastruktur som förbinder 
Europa och dess regioner 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.

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Kommissionen har åtagit sig att 
integrera klimatförändringar i unionens 
utgiftsprogram och att avsätta minst 20 % 
av unionens budget till klimatrelaterade 
mål. Det är viktigt att se till att åtgärder för 
begränsning av och anpassning till 
klimatförändringarna samt förebyggande 
åtgärder och hantering av risker främjas 
vid utarbetande, utformning och 
genomförande av projekt av gemensamt 
intresse. Infrastrukturinvesteringar som 
omfattas av denna förordning bör bidra till 
att främja övergången till en ekonomi och 
ett samhälle med låga koldioxidutsläpp och 
klimat- och katastroftålighet.

(5) Kommissionen har åtagit sig att 
integrera klimatförändringar i unionens 
utgiftsprogram och att avsätta minst 20 % 
av unionens budget till klimatrelaterade 
mål. Det är viktigt att se till att åtgärder för 
begränsning av och anpassning till 
klimatförändringarna samt förebyggande 
åtgärder och hantering av risker främjas 
vid utarbetande, utformning och 
genomförande av projekt av gemensamt 
intresse. Infrastrukturinvesteringar som 
omfattas av denna förordning bör bidra till 
att främja övergången till en ekonomi och 
ett samhälle med låga koldioxidutsläpp och 
klimat- och katastroftålighet, utan att 
samtidigt låta vissa europeiska områdens 
isolering öka, vilket är fallet med de 
yttersta randområdena och öregionerna.
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Motivering

Åtgärder och ingripanden för ett samhälle och ett näringsliv med låga koldioxidutsläpp får 
inte öka isoleringen av regioner som i sig redan är belägna på ett stort avstånd från den inre 
marknaden.

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) En nära samverkan bör uppnås 
mellan FSE:s finansieringsinstrument 
och Eruf för finansiering av infrastruktur 
i gränsöverskridande regioner inom 
ramen för hela nätet.

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) I riktlinjerna för TEN-T enligt 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr XXX/2012 av den … kartläggs, på 
grundval av de mål som anges i vitboken, 
infrastrukturen för det transeuropeiska 
transportnätet, specificeras de krav som ska 
uppfyllas av denna och föreskrivs åtgärder 
för upprättandet av den. Enligt riktlinjerna 
ska framför allt stomnätet fullbordas 
senast 2030.

(10) I riktlinjerna för TEN-T enligt 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr XXX/2012 av den … kartläggs, på 
grundval av de mål som anges i vitboken, 
infrastrukturen för det transeuropeiska 
transportnätet, specificeras de krav som ska 
uppfyllas av denna och föreskrivs åtgärder 
för upprättandet av den. Enligt riktlinjerna 
ska framför allt stomnätet fullbordas 
senast 2030 genom att ny infrastruktur 
inrättas och befintlig infrastruktur 
återställs och uppgraderas.

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 11



AD\915841SV.doc 7/35 PE491.329v02-00

SV

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. 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), utan att utesluta stödet till det 
övergripande nätet, som på ett effektivt 
sätt kan öka den sociala och territoriella 
sammanhållningen och förbättra 
tillgängligheten i hela unionen, samt 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).

Motivering

Även om stödet från FSE bör koncentreras på stomnätet, bör stödet till nätet som helhet inte 
uteslutas helt från projekt som innebär ett europeiskt mervärde, särskilt i områden som de 
yttersta randområdena, som beaktas i artiklarna 355 och 375 i EUF-fördraget och som är 
med i det övergripande nätet, för att deras isolering inte ska öka. 

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 

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

från Sammanhållningsfonden har stora 
svårigheter att i tid genomföra komplexa 
projekt för gränsöverskridande 
transportinfrastruktur med högt mervärde 
för unionen. För att förbättra resultaten av 
transportprojekt, särskilt 
gränsöverskridande sådana, med högt 
mervärde för unionen, bör därför en del av 
Sammanhållningsfonden ([XXX] 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. Fram till 
den 31 december 2016 bör urvalet av 
projekt till fullo respektera de nationella 
anslagen inom ramen för 
Sammanhållningsfonden. Från och med 
den 1 januari 2017 bör medel som ännu 
inte fördelats till ett 
transportinfrastrukturinstrument göras 
tillgängliga för alla medlemsstater som är 
berättigade till stöd från 
Sammanhållningsfonden enligt 
bestämmelserna i denna förordning. 
Högsta prioritet bör ges projekt som 
respekterar de nationella anslagen inom 
ramen för Sammanhållningsfonden.
Kommissionen bör stödja medlemsstater 
som är berättigade till stöd från 
Sammanhållningsfonden att förbereda och 
genomföra projekt med europeiskt 
mervärde i bilagan till denna förordning.

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Skäl 13a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13a) Institutionell och administrativ 
kapacitet är nödvändiga förutsättningar 
för ett effektivt uppnående av målen för 
Fonden för ett sammanlänkat Europa. 
Kommissionen bör se till att den 
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institutionella och administrativa 
kapaciteten alltid är tillräckligt hög för att 
det ska vara möjligt att förbereda och 
genomföra projekt och bör vid behov 
erbjuda lämpliga hjälpmedel till berörda 
medlemsstater.

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) Det är nödvändigt att utveckla ett 
starkt och sammanhängande nät som täcker 
hela EU för digital leverans av tjänster i 
allmänhetens intresse, där både offentliga 
aktörer och det civila samhället deltar på 
nationell och regional nivå, och det är 
därför viktigt att sörja för en strukturerad 
EU-finansiering av kostnaderna för system 
och programvaruutveckling, samt för 
underhåll av en motståndskraftig hubb för 
sådana nät, med bara inhemska kostnader 
kvar för de nationella operatörernas 
budgetar.

(24) Det är nödvändigt att utveckla ett 
starkt och sammanhängande nät som täcker 
hela EU för digital leverans av tjänster i 
allmänhetens intresse, där både offentliga 
aktörer och det civila samhället deltar på 
nationell, regional och lokal nivå, och det 
är därför viktigt att sörja för en strukturerad 
EU-finansiering av kostnaderna för system 
och programvaruutveckling, samt för 
underhåll av en motståndskraftig hubb för 
sådana nät, med bara inhemska kostnader 
kvar för de nationella operatörernas 
budgetar.

Ändringsförslag 10

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 

(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 
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på ett flexibelt sätt. Utformningen av dessa 
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 
och den europeiska 2020-fonden för 
energi, klimatförändringar och 
infrastruktur (Margueritefonden).

på ett flexibelt sätt. De ansvariga 
förvaltningsmyndigheterna bör 
tillhandahålla nödvändiga incitament för 
att locka privata investerare. 
Utformningen av dessa 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 
och den europeiska 2020-fonden för 
energi, klimatförändringar och 
infrastruktur (Margueritefonden).

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Skäl 41

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(41) Flerårig programplanering för stöd 
från fonden bör inriktas på att stödja 
unionens prioriteringar genom att 
säkerställa nödvändiga ekonomiska 
resurser och konsekvens och kontinuitet i 
unionens och medlemsstaternas 
gemensamma insatser. För förslag som 
lämnas in till följd av genomförandet av 
det första fleråriga arbetsprogrammet inom 
transportsektorn bör stödberättigandet för 
kostnader löpa från och med den 1 januari 
2014 i syfte att säkerställa kontinuiteten 
inom projekt som redan omfattas av 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 680/2007 av den 20 juni 2007 om 
allmänna regler för gemenskapens 
finansiella stöd på området transeuropeiska 
nät på transportområdet och energiområdet.

(41) Flerårig programplanering för stöd 
från fonden bör inriktas på att stödja 
unionens prioriteringar genom att 
säkerställa nödvändiga ekonomiska 
resurser samt konsekvens, rättvisa och 
kontinuitet i unionens och 
medlemsstaternas gemensamma insatser. 
För förslag som lämnas in till följd av 
genomförandet av det första fleråriga 
arbetsprogrammet inom transportsektorn 
bör stödberättigandet för kostnader löpa 
från och med den 1 januari 2014 i syfte att 
säkerställa kontinuiteten inom projekt som 
redan omfattas av Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 680/2007 av den 
20 juni 2007 om allmänna regler för 
gemenskapens finansiella stöd på området 
transeuropeiska nät på transportområdet 
och energiområdet.

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Skäl 44
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(44) På grundval av de sektorsspecifika 
riktlinjer som fastställs i separata 
förordningar har en förteckning över 
prioriterade områden för vilka denna 
förordning ska gälla tagits fram och bör 
inlemmas i bilagan. För att ta hänsyn till 
eventuella ändringar av politiska 
prioriteringar och tekniska förmåga, samt 
trafikflöden, bör befogenheten att anta 
akter i enlighet med artikel 290 i fördraget 
om Europeiska unionens funktionssätt 
delegeras till kommissionen när det gäller 
att anta ändringar i bilagan. Det är av 
särskild betydelse att kommissionen 
genomför lämpliga samråd under sitt 
förberedande arbete, inklusive på 
expertnivå. Kommissionen bör, då den 
förbereder och utarbetar delegerade akter, 
se till att relevanta handlingar översänds 
samtidigt, i god tid och på lämpligt sätt till 
Europaparlamentet och rådet.

(44) På grundval av de sektorsspecifika 
riktlinjer som fastställs i separata 
förordningar har en förteckning över 
prioriterade områden för vilka denna 
förordning ska gälla tagits fram och bör 
inlemmas i bilagan. För att ta hänsyn till 
eventuella ändringar av politiska 
prioriteringar och tekniska förmåga, samt 
trafikflöden, bör befogenheten att anta 
akter i enlighet med artikel 290 i fördraget 
om Europeiska unionens funktionssätt 
delegeras till kommissionen när det gäller 
att anta ändringar i bilagan. Kommissionen 
bör genomföra lämpliga samråd under sitt 
förberedande arbete, inklusive på 
expertnivå. Kommissionen bör, då den 
förbereder och utarbetar delegerade akter, 
se till att relevanta handlingar översänds 
samtidigt, i god tid och på lämpligt sätt till 
Europaparlamentet och rådet.

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 10a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10a) övergripande nät: transeuropeiska 
transportnät i enlighet med kapitel II i 
förordning (EU) nr XXXX/2012 [riktlinjer 
för TEN-T] som garanterar att samtliga 
regioner inom EU, även EU:s 
randområden, yttersta randområden och 
mycket glest befolkade områden, länkas 
samman och ges tillträde till den inre 
marknaden, i syfte att öka den 
ekonomiska, sociala och territoriella 
sammanhållningen mellan och inom 
medlemsstaterna samt mellan 
medlemsstaterna och tredjeländer.
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Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Artikel 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Fonden för ett sammanlänkat Europa ska 
göra det möjligt att förbereda och 
genomföra projekt av gemensamt intresse 
inom ramen för strategin för de 
transeuropeiska näten inom sektorerna för 
energi, transport och telekommunikationer. 
Fonden för ett sammanlänkat Europa ska i 
synnerhet stödja genomförandet av projekt 
som syftar till utveckling och konstruktion 
av ny eller modernisering av befintlig 
infrastruktur på områdena transport, energi 
och telekommunikation. För att möjliggöra 
detta ska Fonden för ett sammanlänkat 
Europa ha följande mål:

Fonden för ett sammanlänkat Europa ska 
göra det möjligt att förbereda och 
genomföra projekt av gemensamt intresse 
inom ramen för strategin för de 
transeuropeiska näten inom sektorerna för 
energi, transport och telekommunikationer. 
Fonden för ett sammanlänkat Europa ska i 
synnerhet stödja genomförandet av projekt 
som syftar till utveckling och konstruktion 
av ny eller modernisering av befintlig 
infrastruktur på områdena transport, energi 
och telekommunikation och prioritera 
saknad infrastruktur. För att möjliggöra 
detta ska Fonden för ett sammanlänkat 
Europa ha följande mål:

(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 genom utveckling av moderna 
transeuropeiska nät med hög prestanda där 
hänsyn även tas till framtida 
trafikströmmar, 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 samt genom samordning med 
andra ekonomiska resurser.

(b) Göra det möjligt för unionen att uppnå (b) Bidra till att uppnå unionsmålen att 
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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 
mellan medlemsstaterna.

minska utsläppen av växthusgaser med 
20 procent, öka energieffektiviteten med 
20 procent och öka andelen förnybar energi 
till 20 procent senast 2020 och samtidigt 
öka solidariteten mellan medlemsstaterna.

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Artikel 3 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) Komplettera felande länkar och 
avlägsna flaskhalsar, framför allt i 
gränsöverskridande avsnitt.

Motivering

Gränsregionerna lider av sitt perifera läge och är därför särskilt beroende av förbindelser 
med EU:s transportnätverk. Infrastrukturprojekt för att komplettera felande länkar och 
undanröja flaskhalsar bör härigenom uppmuntras i gränsregioner genom att sammanlänka 
dem med stomnätet och sålunda garantera bättre tillträde till den inre marknaden.

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Artikel 4

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

(a) På transportområdet ska Fonden för ett 
sammanlänkat Europa stödja projekt av 
gemensamt intresse med de mål som anges 
nedan, i enlighet med artikel 4 i förordning 
(EU) nr xxxx/2012 [riktlinjerna för 
TEN-T]:

(a) På transportområdet ska Fonden för ett 
sammanlänkat Europa stödja projekt av 
gemensamt intresse med de mål som anges 
nedan, i enlighet med artikel 4 i förordning 
(EU) nr xxxx/2012 [riktlinjerna för 
TEN-T]:

(i) Undanröja flaskhalsar och komplettera 
felande länkar, vilket ska bedömas utifrån 
antalet nya och förbättrade 

(i) Undanröja flaskhalsar och komplettera 
felande länkar, också genom att använda 
kvoter och samfinansieringsrater enligt 
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gränsöverskridande förbindelser och 
undanröjda flaskhalsar på de 
transportvägar som fått stöd genom Fonden 
för ett sammanlänkat Europa.

artikel 10 i denna förordning och genom 
att ta hänsyn till geografiskt mindre 
gynnade regioner, vilket ska bedömas 
utifrån antalet nya och förbättrade inre och 
gränsöverskridande förbindelser och 
undanröjda flaskhalsar på de 
transportvägar som fått stöd genom Fonden 
för ett sammanlänkat Europa.

(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 järnvägsnätet för 
konventionell trafik i EU-27 och längden 
på järnvägsnätet för höghastighetstrafik i 
EU-27.

(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 och 
förbättra transporttjänsternas 
driftskompatibilitet. Hur detta mål uppnås 
ska bedömas utifrån antalet hamnar och 
flygplatser med anslutning till 
järnvägsnätet. 

(iv) Förbereda för framtida 
transportflöden.

(b) På energiområdet ska Fonden för ett 
sammanlänkat Europa stödja projekt av 
gemensamt intresse med de mål som anges 
nedan, i enlighet med förordning (EU) nr 
xxxx/2012 [riktlinjer för transeuropeisk 
energiinfrastruktur]:

(b) På energiområdet ska Fonden för ett 
sammanlänkat Europa stödja projekt av 
gemensamt intresse med de mål som anges 
nedan, i enlighet med förordning (EU) nr 
xxxx/2012 [riktlinjer för transeuropeisk 
energiinfrastruktur]:

(i) Främja fortsatt integrering av den inre 
marknaden för energi och 
driftskompatibilitet för el- och gasnät över 
gränserna, bl.a. genom att säkerställa att 
ingen medlemsstat är isolerad från det 
europeiska nätet, vilket ska bedömas 
utifrån antalet projekt som effektivt 
kopplar samman medlemsstaternas nät och 
undanröjer interna flaskhalsar.

(i) Främja fortsatt integrering av den inre 
marknaden för energi och 
driftskompatibilitet för el- och gasnät över 
gränserna, bl.a. genom att säkerställa att 
ingen medlemsstat är isolerad från det 
europeiska nätet, vilket ska bedömas 
utifrån antalet projekt som effektivt 
kopplar samman medlemsstaternas nät och 
undanröjer interna flaskhalsar.

(ii) Öka försörjningstryggheten i unionen, 
vilket ska bedömas utifrån utvecklingen av 
systemets motståndskraft och driftsäkerhet
samt antal projekt som möjliggör 
diversifiering av försörjningskällor och 
försörjer motparter och försörjningsvägar.

(ii) Öka försörjningstryggheten och 
försörjningseffektiviteten i unionen genom 
modernisering av infrastrukturer, vilket 
ska bedömas utifrån utvecklingen av 
systemets motståndskraft och driftsäkerhet 
samt antal projekt som möjliggör 
diversifiering av försörjningskällor och 
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försörjer motparter och försörjningsvägar.
(iii) Bidra till hållbar utveckling och 
miljöskydd, bl.a. genom att främja 
integreringen av energi från förnybara 
energikällor i överföringsnätet och 
utveckla koldioxidnät, vilket ska bedömas 
utifrån överföringen av förnybar energi 
från produktion till större centrum för 
förbrukning och lagringsplatser, och 
summan av koldioxidutsläpp som 
förhindrats med hjälp av projekt som 
erhållit stöd genom Fonden för ett 
sammanlänkat Europa.

(iii) Bidra till hållbar utveckling och 
miljöskydd, bl.a. genom att främja 
integreringen av energi från förnybara 
energikällor i överföringsnätet och 
utveckla koldioxidnät, vilket ska bedömas 
utifrån överföringen av förnybar energi 
från produktion till större centrum för 
förbrukning och lagringsplatser, och 
summan av koldioxidutsläpp som 
förhindrats med hjälp av projekt som 
erhållit stöd genom Fonden för ett 
sammanlänkat Europa.

(c) På telekommunikationsområdet ska 
Fonden för ett sammanlänkat Europa 
föreskriva åtgärder till stöd för projekt av 
gemensamt intresse med de mål som anges 
nedan, i enlighet med förordning (EU) nr 
xxxx/2012 [riktlinjer för INFSO]:

(c) På telekommunikationsområdet ska 
Fonden för ett sammanlänkat Europa 
föreskriva åtgärder till stöd för projekt av 
gemensamt intresse med de mål som anges 
nedan, i enlighet med förordning (EU) nr 
xxxx/2012 [riktlinjer för INFSO]:

(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) Påskynda utbyggnad och utnyttjande av 
nät för snabbt och ultrasnabbt bredband 
inom och mellan samtliga regioner inom 
EU och också på landsbygden, 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.

(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.

(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.

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led b – led iii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(iii) Bidra till hållbar utveckling och (iii) Bidra till hållbar utveckling och 
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miljöskydd, bl.a. genom att främja 
integreringen av energi från förnybara 
energikällor i överföringsnätet och
utveckla koldioxidnät, vilket ska bedömas 
utifrån överföringen av förnybar energi 
från produktion till större centrum för 
förbrukning och lagringsplatser, och 
summan av koldioxidutsläpp som 
förhindrats med hjälp av projekt som 
erhållit stöd genom Fonden för ett 
sammanlänkat Europa.

miljöskydd, bl.a. genom att främja 
integreringen av energi från förnybara 
energikällor i överföringsnätet, utveckla 
koldioxidnät och satsa på hållbara 
transporter, vilket ska bedömas utifrån 
överföringen av förnybar energi från 
produktion till större centrum för 
förbrukning och lagringsplatser, och 
summan av koldioxidutsläpp som 
förhindrats med hjälp av projekt som 
erhållit stöd genom Fonden för ett 
sammanlänkat Europa.

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Artikel 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Finansieringsramen för genomförandet 
av Fonden för ett sammanlänkat Europa för 
perioden 2014–2020 ska vara [XXX] euro. 
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: [XXX] euro, varav [XXX]
euro ska överföras från 
Sammanhållningsfonden för användning i 
enlighet med den här förordningen, 
förordning (EU) nr […]/2012 
[grundförordningen] och förordning 
(EU)nr […]/2012 
[Sammanhållningsfonden], uteslutande i 
de medlemsstater som är berättigade till 
stöd från Sammanhållningsfonden för 
projekt som finns förtecknade i bilaga I 
och med full respekt för de nationella 
anslagen inom ramen för 
Sammanhållningsfonden fram till den 
31 december 2016.

(b) Energi: 9 121 000 000 euro. (b) Energi: [XXX] euro.

(c) Telekommunikationer: 9 185 000 000 
euro.

(c) Telekommunikationer: [XXX] euro.

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

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

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.

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.

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

3. Efter halvtidsutvärderingen enligt artikel 
26.1 får kommissionen överföra medel 
mellan sektorerna från de anslag som avses 
i punkt 1 upp till ett belopp av högst 3 % 
per sektor, med undantag av de [XXX]
euro som överförs från 
Sammanhållningsfonden för finansiering 
av projekt inom transportsektorn i 
medlemsstater som är berättigade till stöd 
från Sammanhållningsfonden.

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Artikel 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Endast åtgärder som bidrar till projekt av 
gemensamt intresse 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] 

1. Endast åtgärder som bidrar till projekt av 
gemensamt intresse 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] 
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samt åtgärder för programstöd ska berättiga 
till finansiellt stöd från unionen i form av 
bidrag, finansieringsinstrument och 
upphandling.

samt åtgärder för programstöd ska berättiga 
till finansiellt stöd från unionen i form av 
bidrag, finansieringsinstrument och 
upphandling.

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

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

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

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

(aa) Åtgärder för genomförande av hela 
nätet enligt kapitel II i förordning (EU) nr 
XXXX/2012 [riktlinjer för TEN-T] när 
sådana åtgärder bidrar till att underlätta 
gränsöverskridande trafik eller undanröja 
flaskhalsar och när dessa åtgärder också 
bidrar till utvecklingen av stomnätet och 
sammankopplingen mellan regioner, 
bland annat de mest avlägsna regionerna 
och de yttersta randområdena, till ett tak 
av 5 % av finansieringsramen för 
transport i enlighet med artikel 5 i denna 
förordning.

(b) Studier för projekt av gemensamt 
intresse enligt definitionen i artikel 8.1 b 
och c i förordning (EU) nr XXXX/2012 
[riktlinjer för TEN-T].

(b) Studier för projekt av gemensamt 
intresse enligt definitionen i artikel 8.1 b 
och c i förordning (EU) nr XXXX/2012 
[riktlinjer för TEN-T].

(c) Åtgärder till stöd för projekt av 
gemensamt intresse enligt definitionen i 
artikel 8.1 a och d i förordning (EU) 
nr XXXX/2012 [riktlinjer för TEN-T].

(c) Åtgärder till stöd för projekt av 
gemensamt intresse enligt definitionen i 
artikel 8.1 a och d i förordning (EU) 
nr XXXX/2012 [riktlinjer för TEN-T].

(d) Åtgärder till stöd för 
trafikstyrningssystem i enlighet med 

(d) Åtgärder till stöd för 
trafikstyrningssystem i enlighet med 
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artikel 37 i förordning (EU) nr XXX/2012 
[riktlinjer för TEN-T]. 

artikel 37 i förordning (EU) nr XXX/2012 
[riktlinjer för TEN-T]. 

(e) Åtgärder till stöd för 
godstransporttjänster i enlighet med 
artikel 38 i förordning (EU) nr XXX/2012 
[riktlinjer för TEN-T].

(e) Åtgärder till stöd för 
godstransporttjänster i enlighet med 
artikel 38 i förordning (EU) nr XXX/2012 
[riktlinjer för TEN-T].

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

(f) Åtgärder som inriktas på minskning av
bullret från järnvägar, bland annat genom 
eftermodifiering och modernisering av 
befintlig rullande materiel.

(g) Åtgärder för programstöd. (g) Åtgärder för programstöd.

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

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. Kommissionen ska bistå vid 
slutandet av överenskommelsen och ska 
årligen rapportera till parlamentet om 
problemområden och vilka svårigheter 
som påträffas. 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. 

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.

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.

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 

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 
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transeuropeisk energiinfrastruktur]. transeuropeisk energiinfrastruktur]. 
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 
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.

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Artikel 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Bidrag enligt denna förordning kan vara 
utformade på något av de sätt som avses i 
artikel XXX i förordning (EG) 
nr XXX/2012 [nya budgetförordningen].

1. Bidrag enligt denna förordning kan vara 
utformade på något av de sätt som avses i 
artikel XXX i förordning (EG) 
nr XXX/2012 [nya budgetförordningen].

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

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

2. Utgifter kan vara stödberättigande från 
det datum då en ansökan om stöd lämnas 
in. [Utgifter för åtgärder till följd av 
projekt som ingår i det första fleråriga 
programmet kan vara stödberättigande från 
och med den 1 januari 2014].

2. Utgifter kan vara stödberättigande från 
det datum då en ansökan om stöd lämnas 
in. [Utgifter för åtgärder till följd av 
projekt som ingår i det första fleråriga 
programmet kan vara stödberättigande från 
och med den 1 januari 2014].

3. Endast utgifter som uppstått i 
medlemsstaterna kan vara 
stödberättigande, förutom då projekt av 
gemensamt intresse involverar 
tredjeländers territorium och åtgärden 
krävs för att målen för ett visst projekt ska 
kunna uppnås.

3. Endast utgifter som uppstått i 
medlemsstaterna kan vara 
stödberättigande, förutom då projekt av 
gemensamt intresse involverar 
tredjeländers territorium och åtgärden 
krävs för att målen för ett visst projekt ska 
kunna uppnås.

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

4. Kostnaderna för den utrustning och 
infrastruktur som av stödmottagaren 
behandlas som kapitalutgifter får vara 
stödberättigande i sin helhet.
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5. Utgifter för miljöstudier avseende 
skyddet av miljön och efterlevnaden av 
unionens regelverk kan vara 
stödberättigande.

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

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

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

7. Mervärdesskatt ska inte vara en 
stödberättigande kostnad.

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

8. Bestämmelserna för stödberättigande för 
kostnader som stödmottagarna har ådragit 
sig är tillämpliga efter nödvändiga 
ändringar för kostnader som verkställande 
organ har ådragit sig.

8. Bestämmelserna för stödberättigande för 
kostnader som stödmottagarna har ådragit 
sig är tillämpliga efter nödvändiga 
ändringar för kostnader som verkställande 
organ har ådragit sig.

8a. Teknisk och administrativ hjälp ska 
betraktas som stödberättigade kostnader.

Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Förslag kan lämnas in av en eller flera 
medlemsstater, internationella 
organisationer, gemensamma företag, till
exempel en europeisk gruppering för 
territoriellt samarbete eller offentliga eller 
privata företag eller organ som är 
etablerade i medlemsstaterna.

Motivering

Den europeiska grupperingen för territoriellt samarbete är ett unikt verktyg på EU-nivå för 
att konceptualisera och utveckla lokala strategier, företräda förvaltningsmyndigheten i 
komplexa program där olika finansieringskällor kombineras och genomföra projekt eller 
program. Den europeiska grupperingen för territoriellt samarbete gör det möjligt att minska 
de administrativa kostnaderna och komplexiteten med ett extra mervärde i 
gränsöverskridande situationer.
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Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
Artikel 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

2. På transportområdet: 2. På transportområdet:

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

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

(b) Med avseende på bidrag till bygg- och 
anläggningsarbeten:

(b) Med avseende på bidrag till bygg- och 
anläggningsarbeten:

(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 ska vara minst 20 % men 
får inte överstiga 30 % av den 
stödberättigande kostnaden. Stödnivån ska
ökas upp till 30 % för åtgärder för att ta itu 
med flaskhalsar. Stödnivån ska höjas upp 
till 40 % för åtgärder som gäller 
gränsöverskridande avsnitt. Av medlen 
inom ramen för FSE ska 25 % 
öronmärkas för program om 
gränsövergångsställen.

(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: åtgärder för 
minska bullret från godstransporter på 
järnväg genom eftermodifiering av 
befintlig rullande materiel, underlättande 
av modernisering samt utveckling av 
hamnar, varvid hänsyn ska tas till 
geografiskt mindre gynnade regioner och 
åtgärder för stöd till ny teknik och 
innovation för alla transportsätt: unionens 
finansiella stöd får inte överstiga 20 % av 
den stödberättigande kostnaden.

(c) Med avseende på bidrag för 
trafikstyrningssystem och tjänster:

(c) Med avseende på bidrag för 
trafikstyrningssystem och tjänster:

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

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

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

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

3. På energiområdet: 3. På energiområdet:

(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/eller bygg- och 
anläggningsarbeten.

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

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

4. På telekommunikationsområdet: 4. På telekommunikationsområdet:

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

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

(b) Åtgärder för generiska tjänster: 
unionens finansiella stöd får inte överstiga 
75 % av de stödberättigande kostnaderna.

(b) Åtgärder för generiska tjänster: 
unionens finansiella stöd får inte överstiga 
75 % av de stödberättigande kostnaderna.

(c) Plattformar för bastjänster ska i 
normalfallet finansieras genom 
upphandling. I undantagsfall får de 
finansieras med ett bidrag som täcker upp 
till 100 % av de stödberättigande 
kostnaderna, utan att det påverkar 
tillämpningen av principen om 
medfinansiering. 

(c) Plattformar för bastjänster ska i 
normalfallet finansieras genom 
upphandling. I undantagsfall får de 
finansieras med ett bidrag som täcker upp 
till 100 % av de stödberättigande 
kostnaderna, utan att det påverkar 
tillämpningen av principen om 
medfinansiering. 

(d) Åtgärder för programstöd, inbegripet 
kartläggning av infrastruktur, 
partnersamverkan och tekniskt bistånd: 
unionens finansiella stöd får inte överstiga 

(d) Åtgärder för programstöd, inbegripet 
kartläggning av infrastruktur, 
partnersamverkan och tekniskt bistånd: 
unionens finansiella stöd får inte överstiga 
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75 % av de stödberättigande kostnaderna. 75 % av de stödberättigande kostnaderna.
5. De nivåer för medfinansiering som 
anges ovan får ökas med upp till 10 
procentenheter för åtgärder som har 
sektorsövergripande synergieffekter, 
uppnår målen för begränsning av 
klimatförändringar, ökar motståndskraften 
mot klimatförändringar eller minskar 
utsläppen av växthusgaser. Denna ökning 
bör inte gälla för de nivåer för 
medfinansiering som avses i artikel 11.

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

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 ska 
anpassas på grundval av en kostnads-
nyttoanalys för varje projekt, tillgängliga 
budgetmedel och behovet av att maximera 
hävstångseffekten av EU:s finansiering.

Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Artikel 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

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, i syfte 
att undanröja hindren för rörlighet. Valet 
av stödberättigade projekt ska göras på 
grundval av tillräcklig mognad, kvalitet 
och tillräckligt EU-mervärde enligt målen 
och kriterierna i denna förordning och 
med respekt för de nationella anslagen 
inom ramen för Sammanhållningsfonden
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fram till den 31 december 2016. Från och 
med den 1 januari 2017 ska medel som 
överförts till Fonden för ett 
sammanlänkat Europa, och som inte har 
anslagits för ett 
transportinfrastrukturprojekt, göras 
tillgängliga för alla medlemsstater som är 
berättigade till stöd från 
Sammanhållningsfonden för att 
finansiera transportinfrastrukturprojekt 
enligt bestämmelserna i denna 
förordning. Högsta prioritet ska dock ges 
projekt som följer de nationella anslagen 
inom Sammanhållningsfonden.

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

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

(a) Med avseende på bidrag till studier. (a) Med avseende på bidrag till studier.
(b) Med avseende på bidrag till bygg- och 
anläggningsarbeten:

(b) Med avseende på bidrag till bygg- och 
anläggningsarbeten:

(i) Järnväg och inre vattenvägar. (i) Järnväg och inre vattenvägar.

(ii) Åtgärder för att stödja 
gränsöverskridande vägsträckor.

(ii) Åtgärder för att stödja 
gränsöverskridande vägsträckor.

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

hamnar och flygplatser, utveckling av 
multimodala plattformar och hamnar.

(c) Med avseende på bidrag för 
trafikstyrningssystem och tjänster:

(c) Med avseende på bidrag för 
trafikstyrningssystem och tjänster:

(i) Det europeiska trafikstyrningssystemet 
för tåg (ERTMS).

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

(ii) Trafikstyrningssystem. (ii) Trafikstyrningssystem.

(iii) Höghastighetsleder till sjöss. 
För att stödja medlemsstater berättigade 
till stöd från Sammanhållningsfonden 
som kan ha svårigheter att utforma 
projekt av tillräcklig mognadsgrad, 
kvalitet och tillräckligt mervärde för EU 
ska kommissionen anordna ytterligare 
ansökningsomgångar varje år. För att 
garantera högsta möjliga absorption av de 
överförda medlen i alla medlemsstater 
som är berättigade till stöd från 
Sammanhållningsfonden kommer 
särskild uppmärksamhet att ägnas åt 
stödåtgärder för program inom ramen för 
Fonden för ett sammanlänkat Europa 
som syftar till att stärka den institutionella 
kapaciteten och effektiviteten för 
offentliga förvaltningar och offentliga 
tjänster med anknytning till utveckling 
och genomförande av de projekt som 
anges i bilaga 1 till denna förordning.
3a. De [XXX] euro som överförs från 
Sammanhållningsfonden ska inte räknas 
in i taket på 2,5 % av BNP för 
sammanhållningsländer.
3b. De medel från 
Sammanhållningsfonden som används 
för att finansiera projekt inom 
transportsektorn i de medlemsstater som 
är berättigade till stöd från denna fond 
ska inte räknas in i 
Sammanhållningsfondens utgiftstak.
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Ändringsförslag 24

Förslag till förordning
Artikel 11a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 11a
1. Medlemsstater med finansiella 
svårigheter som faller under 
bestämmelserna i artikel 22 och 100.3 i 
förordning (EU) nr XXX/XXXX 
(förordningen om gemensamma 
bestämmelser), kan, förutom den högre 
samfinansieringsandelen med upp till 
10 % även inom ramen för FSE1, 
använda
(i) resurser från återbetalda 
betalningsströmmar inom ramen för FSE 
för infrastrukturprojekt,
(ii) de resurser som kommer från 
korrigerade och/eller återbetalda 
betalningsströmmar inom deras 
nationella anslag för infrastrukturprojekt;
(iii) respektive belopp bör förvaltas 
centralt av kommissionen inom ramen för 
ett program för konkurrenskraft och 
tillväxt. Detta ska uppmuntra 
investeringar i både nationella och 
transnationella infrastrukturprojekt och 
således bidra till ett mervärde för EU.
_________________
1 Se 3, art. 11.3.

Motivering

Medlemsstater med finansiella svårigheter är särskilt beroende av infrastruktur eftersom 
infrastruktur ökar sysselsättningen och stimulerar tillväxten. 

Ändringsförslag 25

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2 – led c
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(c) efter utvärdering av projektets 
utveckling, i synnerhet om genomförandet 
av åtgärden försenas avsevärt till följd av 
händelser som faller under 
stödmottagarnas direkta ansvar.

Ändringsförslag 26

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 minst tre 
månader.

Motivering

En minsta tidsram av tre månader bör ge de nationella och lokala myndigheterna tillräcklig 
tid att förbereda en ingående undersökning och tillhandahålla meningsfulla iakttagelser om 
ett särskilt projekt innan kommissionen vidtar åtgärder.

Ändringsförslag 27

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. Finansieringsinstrument ska hantera 
ett eller flera av unionens politiska mål, 
verka på ett icke-diskriminerande sätt, ha 
ett tydligt slutdatum, respektera 
principerna för sund ekonomisk 
förvaltning och vara ett komplement till 
traditionella instrument, t.ex. bidrag.
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Motivering

Användningen av finansieringsinstrument för vara väl reglerad och tillräckliga garantier bör 
tillhandahållas för att minimera risken för offentliga medel och öka hävstångseffekterna. 

Ändringsförslag 28

Förslag till förordning
Artikel 21 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

För projekt som rör transport-, energi- och 
telekommunikationssektorerna 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.

Ändringsförslag 29

Förslag till förordning
Artikel 21 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 30

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. När åtgärder som finansieras enligt 
denna förordning genomförs ska 
kommissionen se till att unionens 
finansiella intressen skyddas genom 
förebyggande åtgärder mot bedrägeri, 
korruption och annan olaglig verksamhet, 
genom verkningsfulla kontroller och, om 
oegentligheter upptäcks, genom att belopp 
som felaktigt betalats ut återkrävs samt, vid 
behov, genom effektiva, proportionella och 
avskräckande sanktioner.

1. När åtgärder som finansieras enligt 
denna förordning genomförs ska 
kommissionen se till att unionens 
finansiella intressen skyddas genom att 
säkerställa att kostnaderna för 
infrastruktur av samma typ i olika 
medlemsstater inte är oproportionerliga i 
förhållande till varandra, med vederbörlig 
hänsyn till lokala priser, genom
förebyggande åtgärder mot bedrägeri, 
korruption och annan olaglig verksamhet, 
genom verkningsfulla kontroller och, om 
oegentligheter upptäcks, genom att belopp 
som felaktigt betalats ut återkrävs samt, vid 
behov, genom effektiva, proportionella och 
avskräckande sanktioner.

Motivering

Det måste i största möjliga utsträckning garanteras att kostnaderna för infrastruktur som 
finansieras med EU-medel är enhetliga i de olika medlemsstaterna, på grundval av lokala 
arbets- och materialkostnader.

Ändringsförslag 31

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 32
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Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. Samordningskommittén ska ha en 
horisontell överblick av de arbetsprogram 
som avses i artikel 17 i syfte att säkerställa 
konsekvens och att synergieffekter 
identifieras och utnyttjas mellan sektorer.
Kommittéerna för de respektive 
sektorerna ska bistå kommissionen i 
övervakningen av genomförandet av de 
respektive riktlinjerna och delta i 
översynerna av dessa.

Ändringsförslag 33

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. De delegeringar av befogenheter som 
avses i artikel 20 ska ges kommissionen för 
en period av tre år från och med den …*. 
Kommissionen ska utarbeta en rapport 
om delegeringen av befogenhet senast nio 
månader före utgången av treårsperioden. 
Delegeringen av befogenhet ska genom 
tyst medgivande förlängas med perioder 
av samma längd, såvida inte 
Europaparlamentet eller rådet motsätter 
sig en sådan förlängning senast tre 
månader före utgången av perioden i 
fråga.
_________________
* EUT: för in det datum då denna 
förordning träder i kraft.

Motivering

Delegerade akter bör inte föregripa lagstiftarnas befogenheter och därför bör bestämmelser 
inbegripas som möjliggör en regelbunden övervakning av kommissionens verkställande 
befogenheter. 
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Ändringsförslag 34

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. En delegerad akt som antas i enlighet 
med artikel 20 ska endast träda i kraft om 
varken Europaparlamentet eller rådet har 
gjort någon invändning inom två månader
från det att denna akt delgivits 
Europaparlamentet och rådet, eller om 
både Europaparlamentet och rådet, innan 
denna frist har löpt ut, har underrättat 
kommissionen om att de har beslutat att 
inte invända. Denna period ska förlängas 
med två månader på begäran av 
Europaparlamentet eller rådet.

5. En delegerad akt som antas i enlighet 
med artikel 20 ska endast träda i kraft om 
varken Europaparlamentet eller rådet har 
gjort någon invändning inom tre månader
från det att denna akt delgivits 
Europaparlamentet och rådet, eller om 
både Europaparlamentet och rådet, innan 
denna frist har löpt ut, har underrättat 
kommissionen om att de har beslutat att 
inte invända. Denna period ska förlängas 
med tre månader på begäran av 
Europaparlamentet eller rådet.

Ändringsförslag 35

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 i mitten av 2017
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, inbegripet 
inverkan på den ekonomiska, sociala och 
territoriella sammanhållningen. Den ska 
ta hänsyn till utvärderingsresultat om de 
långsiktiga effekterna av tidigare åtgärder.
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Ändringsförslag 36

Förslag till förordning
Bilaga – del I – avsnitt a – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

gränsen till BY – Warszawa – Poznań –
Frankfurt/Oder – Berlin – Hannover –
Osnabrück – Enschede – Utrecht –
Amsterdam/Rotterdam – Felixstowe –
Birmingham/Manchester – Liverpool

gränsen till BY – Warszawa – Poznań –
Frankfurt/Oder – Berlin – Hannover –
Osnabrück –
Rhen-Twente-/Mittellandkanalen –
Enschede – Hengelo-Utrecht –
Amsterdam/Rotterdam – Felixstowe –
Birmingham/Manchester – Liverpool

Inre vattenvägar: Genomförbarhetsstudie 
för förbindelsen mellan 
Mittellandkanalen och Twentekanalen.

Ändringsförslag 37

Förslag till förordning
Bilaga – del I – avsnitt a – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

gränsen till BY – Warszawa – Poznań –
Frankfurt/Oder – Berlin – Hannover –
Osnabrück – Enschede – Utrecht –
Amsterdam/Rotterdam – Felixstowe –
Birmingham/Manchester – Liverpool

gränsen till BY – Warszawa – Poznań –
Frankfurt/Oder – Berlin – Hannover –
Osnabrück –
Münsterflygplatsen/Osnabrück FMO –
Enschede – Utrecht –
Amsterdam/Rotterdam – Felixstowe –
Birmingham/Manchester – Liverpool

Järnväg, flygplats: Sammanlänkning av 
järnväg och flygplatserna Münster –
Osnabrück

Ändringsförslag 38

Förslag till förordning
Bilaga – del I – avsnitt a – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

gränsen till BY – Warszawa – Poznań –
Frankfurt/Oder – Berlin – Hannover –

gränsen till BY – Warszawa – Poznań –
Frankfurt/Oder – Berlin – Hannover –
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Osnabrück – Enschede – Utrecht –
Amsterdam/Rotterdam – Felixstowe –
Birmingham/Manchester – Liverpool

Osnabrück – Hengelo/Twente – Enschede 
– Utrecht – Amsterdam/Rotterdam –
Felixstowe – Birmingham/Manchester –
Liverpool

Järnväg: uppgradering av flera avsnitt 
(Hannover – Osnabrück –
Hengelo/Twente, särskilt Minden/Seelze –
Hannover och omfartsleden Twente)

Ändringsförslag 39

Förslag till förordning
Bilaga – del I – avsnitt a – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

gränsen till BY – Warszawa – Poznań –
Frankfurt/Oder – Berlin – Hannover –
Osnabrück – Enschede – Utrecht –
Amsterdam/Rotterdam – Felixstowe –
Birmingham/Manchester – Liverpool

gränsen till BY – Warszawa – Poznań –
Frankfurt/Oder – Berlin – Hannover –
kanaler i västra Tyskland, 
Mittellandkanalen – Osnabrück –
Enschede – Utrecht –
Amsterdam/Rotterdam – Felixstowe –
Birmingham/Manchester – Liverpool

I förväg identifierade sträckor: Kanaler i 
västra Tyskland, Mittellandkanalen, 
Hannover – Magdeburg – Berlin
Typ: Inre vattenvägar
Beskrivning/datum: Uppgradering (t.ex. 
ökad brohöjd för att möjliggöra tre lager 
av containrar), inklusive länkar till andra 
transportsätt
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