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Ændringsforslag 25
Luís Paulo Alves

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,

Or. pt

Ændringsforslag 26
Victor Boştinaru

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 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.

Or. en

Ændringsforslag 27
Nuno Teixeira

Forslag til forordning
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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.

Et velfungerende indre marked forudsætter 
moderne 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.

Or. pt

Begrundelse

Det er vigtigt at fremme integrationen og udviklingen af alle Europas regioner i 
overensstemmelse med målene i Europa 2020-strategien.

Ændringsforslag 28
Nuno Teixeira

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 

(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 
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samfundet. samfundet, uden samtidigt at øge 
isoleringen af visse europæiske regioner, 
f.eks. regionerne i den yderste periferi og 
øregionerne.

Or. pt

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 i sig selv ligger langt fra 
det indre marked.

Ændringsforslag 29
Riikka Manner

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. Kommissionen bør sikre, at 
internationale aftaler og standarder, der 
er gældende for det indre marked, 
tilpasser sig afbalanceret til 
medlemsstaterne uden at forårsage 
konkurrenceforvridning for at sikre 
fremgang for europæiske virksomheder i 
den globale konkurrence.

Or. fi
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Ændringsforslag 30
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. fr
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Ændringsforslag 31
Luís Paulo Alves

Forslag til forordning
Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9a) For at de kan blive integreret i det 
indre marked og fremme deres udvikling, 
har regionerne i den yderste periferi 
fortsat et meget stort behov for at optimere 
deres forbindelser særlig inden for 
søtransport af passagerer og varer og i 
forhold til luftfartsforbindelser med det
europæiske kontinent og for at optimere 
deres muligheder som isolerede 
energisystemer på energiområdet.

Or. pt

Ændringsforslag 32
Tomasz Piotr Poręba, Oldřich Vlasák

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 …1 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 …2 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, ved 
at man har skabt nye infrastrukturer samt 
restaureret og opgraderet eksisterende 
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infrastruktur.

Or. en

Ændringsforslag 33
Karima Delli

Forslag til forordning
Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10a) De ni korridorer til 
jernbanegodstransport, de seks ERTMS-
korridorer, "grønne" korridorer og de 10
korridorer til det samlede net 
(Comprehensive Network Corridors) bør 
integreres i et bæredygtigt intermodalt 
koncept.

Or. en

Ændringsforslag 34
Nuno Teixeira

Forslag til forordning
Betragtning 11

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 

(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 
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korridorer) og projekter af fælles interesse 
inden for trafikstyringssystemer (navnlig 
lufttrafikstyringssystemer, som vedrører 
SESAR, der kræver budgetressourcer fra 
Unionen på ca. 3 mia. EUR).

korridorer), uden at udelukke støtte til det 
samlede net, og projekter af fælles 
interesse inden for trafikstyringssystemer
(navnlig lufttrafikstyringssystemer, som 
vedrører SESAR, der kræver 
budgetressourcer fra Unionen på ca. 3 mia. 
EUR).

Or. pt

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 
regioner 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 35
Riikka Manner

Forslag til forordning
Betragtning 11

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) og projekter af fælles interesse 
inden for trafikstyringssystemer (navnlig 
lufttrafikstyringssystemer, som vedrører 
SESAR, der kræver budgetressourcer fra 
Unionen på ca. 3 mia. EUR). Der skal 
afsættes tilstrækkelige EU-midler til 
projekter vedrørende hovednettet, da dette 
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mest effektivt understøtter EU's 
målsætning om at styrke den sociale og 
territoriale samhørighed og områdernes 
tilgængelighed i hele EU.

Or. fi

Ændringsforslag 36
Nuno Teixeira

Forslag til forordning
Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11a) I sin meddelelse "Regionerne i den 
yderste periferi: et partnerskab for 
intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst", 
der blev vedtaget i juni 2012, er 
Kommissionen, idet den understreger 
regionerne i den yderste periferis særlige 
dimension, der er anerkendt i artikel 349 
og 355 i TEUF, opmærksom på at 
medtage disse specifikke relevante 
projekter af fælles interesse på transport-, 
telekommunikations- og energiområdet 
med henblik på at integrere dem i det 
indre marked og fremme deres 
økonomiske udvikling. De bør derfor 
modtage EU-støtte til udarbejdelse af en 
portefølje af specifikke projekter.

Or. pt

Begrundelse

Regionerne i den yderste periferi bør på grund af deres naturlige karakteristika og deres 
isolering i forhold til andre europæiske regioner, der er omhandlet i artikel 349 og 355 i 
TEUF, nyde godt af dette finansielle instrument, så de får mulighed for at øge deres 
integration og ikke bliver yderligere isoleret i forhold til EU's indre marked.

Ændringsforslag 37
Cornelia Ernst, Younous Omarjee
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Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 38
Victor Boştinaru

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 efter forudgående 
aftale mellem Kommissionen og de 
berørte medlemsstater afsættes til 
finansiering af 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 at udvikle 
og gennemføre aftalte projekter.

Or. en

Begrundelse

Tilpasning til den bestemmelse i den generelle forordning, der blev vedtaget af REGI i juli 
2012 [art. 84, stk. 4].

Ændringsforslag 39
Jan Olbrycht

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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



AM\913372DA.doc 13/70 PE496.462v01-00

DA

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.

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.

Or. pl

Ændringsforslag 40
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 41
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Jan Olbrycht, Piotr 
Borys, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Jan Kozłowski, Danuta Jazłowiecka, Andrzej 
Grzyb, Lena Kolarska-Bobińska, Małgorzata Handzlik, Jacek Protasiewicz, Tadeusz 
Zwiefka, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Krzysztof Lisek, Jerzy Buzek, Jolanta 
Emilia Hibner, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Jacek Saryusz-Wolski, Czesław Adam Siekierski, Joanna Katarzyna 
Skrzydlewska, Bogusław Sonik, Rafał Trzaskowski, Jarosław Leszek Wałęsa, Paweł 
Zalewski, Artur Zasada, Seán Kelly, Petru Constantin Luhan, Wojciech Michał 
Olejniczak, Iosif Matula, Krišjānis Kariņš, Andrey Kovatchev, Rosa Estaràs Ferragut, 
Mojca Kleva, Seán Kelly

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Ændringsforslag 42
Victor Boştinaru

Forslag til forordning
Betragtning 13 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13a) Institutionelle og administrative 
kompetencer er afgørende forudsætninger 
for en tilfredsstillende opfyldelse af 
målsætningerne for Connecting Europe-
faciliteten. Kommissionen bør sikre, at 
disse til enhver tid er på et fyldestgørende
niveau for udformning og implementering 
af projekter, og bør om nødvendigt tilbyde 
den berørte medlemsstat de relevante 
midler. 

Or. en

Ændringsforslag 43
Ana Miranda

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) Telekommunikation er i stigende grad 
ensbetydende med internetbaserede 
infrastrukturer, hvor bredbåndsnet og 
digitale tjenester er tæt forbundet.
Internettet udvikler sig til den dominerende 
platform for kommunikation, udbud af 
tjenester og erhvervsvirksomhed.
Transeuropæisk adgang til hurtige 
internetforbindelser og digitale 
tjenesteydelser er derfor afgørende for den 
økonomiske vækst og det indre marked.

(19) Telekommunikation er i stigende grad 
ensbetydende med internetbaserede 
infrastrukturer, hvor bredbåndsnet og 
digitale tjenester er tæt forbundet.
Internettet udvikler sig til den dominerende 
platform for kommunikation, udbud af 
tjenester og erhvervsvirksomhed.
Transeuropæisk adgang til hurtige 
internetforbindelser og digitale 
tjenesteydelser er derfor afgørende for den 
økonomiske vækst, den territoriale 
samhørighed, forbrugerbeskyttelsen og 
det indre marked.

Or. es
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Ændringsforslag 44
Karima Delli

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) Telekommunikation er i stigende grad 
ensbetydende med internetbaserede 
infrastrukturer, hvor bredbåndsnet og 
digitale tjenester er tæt forbundet.
Internettet udvikler sig til den dominerende 
platform for kommunikation, udbud af 
tjenester og erhvervsvirksomhed.
Transeuropæisk adgang til hurtige 
internetforbindelser og digitale 
tjenesteydelser er derfor afgørende for den 
økonomiske vækst og det indre marked.

(19) Telekommunikation er i stigende grad 
ensbetydende med internetbaserede 
infrastrukturer, hvor bredbåndsnet og 
digitale tjenester er tæt forbundet.
Internettet udvikler sig til den dominerende 
platform for kommunikation, udbud af 
tjenester og erhvervsvirksomhed.
Transeuropæisk adgang til hurtige 
internetforbindelser og digitale 
tjenesteydelser er derfor afgørende for den 
økonomiske vækst, territorial 
samhørighed og det indre marked.

Or. en

Ændringsforslag 45
Ana Miranda

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.
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Or. es

Ændringsforslag 46
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Forslag til forordning
Betragtning 37

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(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 skal 
skabe de nødvendige incitamenter til at 
kunne tiltrække private investorer. Under 
udformningen af disse instrumenter bør 
erfaringerne fra gennemførelsen af 
finansielle instrumenter i den flerårige 
finansielle ramme 2007-2013 inddrages, 
f.eks. lånegarantiinstrumentet for TEN-T-
projekter (LGTT), finansieringsfaciliteten 
med risikodeling (RSFF) og Den 
Europæiske 2020-fond for Energi, 
Klimaændringer og Infrastruktur
(Margueritefonden).

Or. en

Ændringsforslag 47
Riikka Manner

Forslag til forordning
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Betragtning 40

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(40) Med hensyn til betingelserne for 
finansielle instrumenter kan det blive 
nødvendigt at tilføje supplerende krav i 
arbejdsprogrammerne – eksempelvis for at 
sikre konkurrenceprægede markeder med 
henblik på udviklingen af Unionens 
politikker, teknologisk udvikling og andre 
faktorer, der kan blive relevante.

(40) Med hensyn til betingelserne for 
finansielle instrumenter kan det blive 
nødvendigt at tilføje supplerende krav i 
arbejdsprogrammerne – eksempelvis for at 
sikre konkurrenceprægede og retfærdige 
indre markeder med henblik på 
udviklingen af Unionens politikker, 
teknologisk udvikling og andre faktorer, 
der kan blive relevante.

Or. fi

Ændringsforslag 48
Riikka Manner

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.

Or. fi
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Ændringsforslag 49
Victor Boştinaru

Forslag til forordning
Betragtning 44

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 50
Riikka Manner

Forslag til forordning
Betragtning 48

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(48) Det kunne være nødvendigt at lade 
nogle af infrastrukturprojekterne, der er af 
interesse for Unionen, forbindes med og gå 
gennem lande, der er omfattet af den 

(48) Det kunne være nødvendigt at lade 
nogle af infrastrukturprojekterne, der er af 
interesse for Unionen, forbindes med og gå 
gennem lande, der er omfattet af den 
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europæiske naboskabspolitik, 
førtiltrædelseslande og andre tredjelande.
Connecting Europe-faciliteten bør 
indeholde en række forenklede midler til at 
forbinde og finansiere disse infrastrukturer 
for derved at sikre sammenhængen mellem 
de interne og eksterne instrumenter i 
Unionens budget.

europæiske naboskabspolitik, 
førtiltrædelseslande og andre tredjelande, 
særlig EU's vigtige handelspartnere 
såsom Rusland. Connecting Europe-
faciliteten bør indeholde en række 
forenklede midler til at forbinde og 
finansiere disse infrastrukturer for derved 
at sikre sammenhængen mellem de interne 
og eksterne instrumenter i Unionens 
budget.

Or. fi

Ændringsforslag 51
Ana Miranda

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – punkt 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2) "grænsekrydsende strækning": den 
strækning, der sikrer kontinuiteten i et 
projekt af fælles interesse mellem mindst 
to medlemsstater eller mellem en 
medlemsstat og et tilgrænsende tredjeland

2) "grænsekrydsende strækning": den 
strækning, der sikrer kontinuiteten i et 
projekt af fælles interesse mellem mindst 
to medlemsstater  eller grænseregioner 
eller mellem en medlemsstat eller region
og et tilgrænsende tredjeland eller region

Or. es

Ændringsforslag 52
Riikka Manner

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – punkt 10 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10a) "hovednet": det transeuropæiske 
transportnet, som er fastsat i kapitel II i 
forordning (EU) nr. XXXX/2012 [TEN-T-
retningslinjer], og som sikrer, at alle EU's 
områder, herunder udkantsområder, den 
yderste periferi og særligt tyndt befolkede 
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områder forbindes og sikres adgang til de 
indre markeder ved at øge den 
økonomiske, sociale og territoriale 
samhørighed mellem medlemsstaterne, 
både inden for disse samt mellem 
medlemsstaterne og tredjelande.

Or. fi

Ændringsforslag 53
Tomasz Piotr Poręba, Oldřich Vlasák

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – punkt 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

12) "flaskehals": en fysisk barriere, der 
forårsager en afbrydelse af trafiksystemet, 
som påvirker trafikstrømmenes kontinuitet 
over lange afstande. En sådan barriere kan 
fjernes med ny infrastruktur såsom broer 
eller tunneler, hvormed der eksempelvis 
løses problemer med gradienter, 
kurveradier og fritrumsprofiler.

Or. en

Ændringsforslag 54
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – indledning

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 tele-

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 tele-
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kommunikationsnet. 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:

kommunikationsnet. 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 
prioritere manglende infrastruktur.
Connecting Europe-faciliteten skal i den 
forbindelse søge at opfylde følgende mål:

Or. en

Ændringsforslag 55
Karima Delli

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

a) Den skal bidrage til en intelligent, 
bæredygtig og inklusiv vækst 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.
Alle EU-samfinansierede 
transportinfrastrukturer skal øremærkes 
som grønne og bæredygtige intermodale 
infrastrukturnet med stærk fokus på den 
europæiske merværdi opnået ved
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etablering af hidtil manglende
grænsekrydsende jernbaneforbindelser og 
gennemførelse af bæredygtige projekter i 
og mellem nye medlemslande.

Or. en

Ændringsforslag 56
Nuno Teixeira

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

a) Den skal bidrage til en intelligent, 
bæredygtig og inklusiv vækst 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.
Dette mål skal være særlig opmærksom 
på regioner med naturbetingede eller 
demografiske ulemper, navnlig 
regionerne i den yderste periferi.

Or. pt

Begrundelse

Opfyldelsen af målene i Europa 2020-strategien for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst 
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bør omfatte alle EU's regioner med henblik på en afbalanceret og fair udvikling.

Ændringsforslag 57
Riikka Manner

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

a) Den skal bidrage til en intelligent, 
bæredygtig og inklusiv vækst ved at 
udvikle moderne og højtydende 
transeuropæiske net, som tager 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.

Or. fi

Ændringsforslag 58
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Den skal bidrage til en intelligent, a) Den skal bidrage til en intelligent, 
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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.

bæredygtig og inklusiv vækst ved at 
udvikle moderne, diversificerede, 
konkurrencedygtige 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
og i samordning med andre finansielle 
ressourcer.

Or. fr

Ændringsforslag 59
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Unionen sættes i stand til at nå sit mål 
om 20 % nedbringelse af udledningen af 
drivhusgasser1, 20 % forøgelse af 
energieffektiviteten og forøgelse af 
vedvarende energis andel til 20 % frem til 
2020, samtidig med at 
forsyningssikkerheden og solidariteten 

b) Den skal bidrage til at nå EU's mål om 
20 % nedbringelse af udledningen af 
drivhusgasser2, 20 % forøgelse af 
energieffektiviteten og forøgelse af 
vedvarende energis andel til 20 % frem til 
2020, samtidig med at 
forsyningssikkerheden og solidariteten 
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mellem medlemsstaterne styrkes. mellem medlemsstaterne styrkes.

Or. en

Ændringsforslag 60
Karima Delli

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra b a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) Den skal forbinde by- og landområder 
via grænsekrydsende tilslutningslinjer til 
CEF-korridorerne.

Or. en

Ændringsforslag 61
Victor Boştinaru

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra a – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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, 
som har modtaget støtte fra CEF;

i) fjerne flaskehalse og slå bro over 
manglende forbindelser både inden for 
transportinfrastrukturen og ved 
forbindelsespunkterne på 
grænsekrydsende niveau, hvilket skal 
måles på antallet af nye og forbedrede 
grænsekrydsende sammenkoblinger og 
eliminerede flaskehalse på transportruter, 
som har modtaget støtte fra CEF;

Or. en

Ændringsforslag 62
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Forslag til forordning
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Artikel 4 – stk. 1 – litra a – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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, 
som har modtaget støtte fra CEF

i) fjerne flaskehalse og slå bro over 
manglende forbindelser, bl.a. med henblik 
på at betjene bjerg- og øområder og 
tyndtbefolkede regioner, hvilket skal måles 
på antallet af nye og forbedrede 
grænsekrydsende sammenkoblinger og 
eliminerede flaskehalse på transportruter, 
som har modtaget støtte fra CEF

Or. fr

Ændringsforslag 63
Oldřich Vlasák

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra a – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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, 
som har modtaget støtte fra CEF;

i) fjerne flaskehalse og slå bro over 
manglende forbindelser, hvilket skal måles 
på antallet af nye og forbedrede interne og
grænsekrydsende sammenkoblinger og 
eliminerede flaskehalse på transportruter, 
som har modtaget støtte fra CEF;

Or. en

Ændringsforslag 64
Ana Miranda

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra a – nr. i a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ia) fremme oprettelsen af organer, der 
forvalter og ejer infrastrukturer, der 
kontrolleres af mere end én medlemsstat 
eller af substatslige organer med 
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lovgivningsbeføjelser fra én eller flere 
medlemsstater. Opfyldelsen af dette mål 
skal måles på antallet af organer, der 
forvalter og ejer jernbaneinfrastrukturer, 
der kontrolleres af mere end én 
medlemsstat eller af substatslige organer 
med lovgivningsbeføjelser fra én eller 
flere medlemsstater, der har modtaget 
finansiering fra Connecting Europe-
faciliteten.

Or. es

Ændringsforslag 65
Luís Paulo Alves

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra a – nr. i a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ia) fremme tilgængeligheden, der spiller 
en vigtig rolle for regionernes udvikling, 
herunder regionerne i den yderste 
periferi, øregionerne, de 
grænseoverskridende regioner og 
bjergregionerne, der lider under 
begrænset mobilitet og tilgængelighed, for 
på denne måde at bidrage til at fjerne de 
negative følger i økonomisk og social 
forstand

Or. pt

Ændringsforslag 66
Ana Miranda

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra a – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) sikre en bæredygtig og effektiv transport 
på lang sigt, hvilket måles på længden af 

ii) sikre en bæredygtig og effektiv transport 
på lang sigt, som tager hensyn til den 



AM\913372DA.doc 29/70 PE496.462v01-00

DA

jernbanenettet til konventionelle tog i EU-
27 og længden af jernbanenettet til
højhastighedstog i EU-27

samfundsøkonomiske indvirkning, den 
territoriale organisering, den 
demografiske situation og spredning og 
ikke kun til rentabiliteten, hvilket måles på 
længden af jernbanenettet til 
konventionelle tog i EU-27 og længden af 
jernbanenettet til højhastighedstog i EU-27

Or. es

Ændringsforslag 67
Riikka Manner

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iiia) være forberedt til fremtidige 
trafikstrømme ved at tage højde for bl.a. 
længden af råstoftransporter.

Or. fi

Ændringsforslag 68
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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 ved også at tage 
højde for de fremtidige energikilder, som 
vil være til rådighed i medlemsstaterne;

Or. en
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Ændringsforslag 69
Ana Miranda

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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 
infrastrukturerne, hvilket måles på 
udviklingen af systemets driftsrelaterede 
modstandsdygtighed og sikkerhed samt 
antal projekter, der åbner mulighed for at 
diversificere forsyningskilder, leverandører 
og forsyningsruter

Or. es

Ændringsforslag 70
Riikka Manner

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

iii) bidrage til en bæredygtig udvikling og 
miljøbeskyttelse, bl.a. ved at fremme 
integrationen af energi fra vedvarende 
kilder i transmissionsnettet, udviklingen af 
CO2-net, samt ved investeringer i 
bæredygtig transport; dette 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.

Or. fi
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Ændringsforslag 71
Wojciech Michał Olejniczak

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. pl

Begrundelse

Den aktuelle affolkning af landdistrikterne er i vid udstrækning forbundet med den lave 
levestandard. Det kommer bl.a. til udtryk i landbefolkningens utilstrækkelige adgang til 
bredbåndsinternet og offentlige tjenester på nettet.

Ændringsforslag 72
Ana Miranda, Karima Delli

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. es
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Ændringsforslag 73
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

i) fremskynde ibrugtagningen af hurtige og 
ultrahurtige bredbåndsnet i og mellem alle 
regioner i EU 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

Or. fr

Ændringsforslag 74
Wojciech Michał Olejniczak

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. pl

Begrundelse

Den aktuelle affolkning af landdistrikterne er i vid udstrækning forbundet med den lave 
levestandard. Det kommer bl.a. til udtryk i landbefolkningens utilstrækkelige adgang til 
bredbåndsinternet og offentlige tjenester på nettet.
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Ændringsforslag 75
Ana Miranda

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

ii) fremme sammenkobling og 
interoperabilitet mellem de nationale 
offentlige onlinetjenester ved hjælp af de 
faciliteter, der stilles til rådighed af e-
forvaltningen, 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.

Or. es

Ændringsforslag 76
Victor Boştinaru

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – indledning

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:

Or. en

Begrundelse

Konkrete tal kan først angives, når forhandlingerne om den fremtidige flerårige finansielle 
ramme er afsluttet.

Ændringsforslag 77
Victor Boştinaru
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Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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, med forordning (EU) 
nr. [...]/2012 [den generelle forordning] 
og forordning (EU) nr. [...]/2012 
[Samhørighedsfonden] i de 
medlemsstater, som er berettiget til støtte 
fra Samhørighedsfonden

Or. en

Begrundelse

Konkrete tal kan først angives, når forhandlingerne om den fremtidige flerårige finansielle 
ramme er afsluttet.

Ændringsforslag 78
Jan Olbrycht

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. pl

Ændringsforslag 79
Tamás Deutsch

Forslag til forordning
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Artikel 5 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

a) transport: 31 694 000 000 EUR, hvoraf 
10 000 000 000 EUR bør øremærkes til 
finansiering af transportprojekter i 
transporthovednettet i de medlemsstater, 
som er berettiget til støtte fra 
Samhørighedsfonden;

Or. en

Ændringsforslag 80
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Piotr Borys, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Jerzy 
Buzek, Andrzej Grzyb, Małgorzata Handzlik, Jolanta Emilia Hibner, Danuta 
Jazłowiecka, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Lena Kolarska-Bobińska, Jan Kozłowski, Krzysztof Lisek, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Jan Olbrycht, Jacek Protasiewicz, Jacek Saryusz-Wolski, Czesław 
Adam Siekierski, Bogusław Sonik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Joanna 
Katarzyna Skrzydlewska, Rafał Trzaskowski, Jarosław Leszek Wałęsa, Paweł Zalewski, 
Artur Zasada, Tadeusz Zwiefka, Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Wojciech 
Michał Olejniczak, Seán Kelly, Krišjānis Kariņš, Andrey Kovatchev, Rosa Estaràs 
Ferragut, Mojca KlevaSławomir Witold Nitras

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

a) transport: 31 694 000 000 EUR, hvoraf 
10 000 000 000 EUR skal overføres fra 
Samhørighedsfonden, der skal anvendes til 
projekter anført i bilaget til denne 
forordning, under overholdelse af de 
nationale tildelinger;

Or. en

Ændringsforslag 81
Victor Boştinaru

Forslag til forordning



PE496.462v01-00 36/70 AM\913372DA.doc

DA

Artikel 5 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) energi: 9 121 000 000 EUR; b) energi: XXX EUR;

Or. en

Begrundelse

Konkrete tal kan først angives, når forhandlingerne om den fremtidige flerårige finansielle 
ramme er afsluttet.

Ændringsforslag 82
Victor Boştinaru

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) telekommunikation: 9 185 000 
000 EUR.

c) telekommunikation: XXX EUR.

Or. en

Begrundelse

Konkrete tal kan først angives, når forhandlingerne om den fremtidige flerårige finansielle 
ramme er afsluttet.

Ændringsforslag 83
Victor Boştinaru

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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, op til et 
maksimum på 10 % pr. sektor, bortset fra 
de XXX EUR, der er stillet til rådighed af
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finansiere transportrelaterede projekter i de 
medlemsstater, som er berettiget til støtte 
fra Samhørighedsfonden.

Samhørighedsfonden, som er afsat til at 
finansiere transportrelaterede projekter i de 
medlemsstater, som er berettiget til støtte 
fra fonden.

Or. en

Begrundelse

En vis fleksibilitet er påkrævet, men der skal defineres rammer for den. 

Ændringsforslag 84
Jan Olbrycht

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. Efter midtvejsvurderingen i henhold til 
artikel 26, stk. 1, kan Kommissionen 
overføre bevillinger mellem sektorer af den 
tildeling, der er fastsat i stk. 1, 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.

Or. pl

Ændringsforslag 85
Lena Kolarska-Bobińska

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Efter midtvejsvurderingen i henhold til 
artikel 26, stk. 1, kan Kommissionen 
overføre bevillinger mellem sektorer af den 
tildeling, der er fastsat i stk. 1, bortset fra 
de 10 000 000 000 EUR fra 

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.
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Samhørighedsfonden, som er afsat til at 
finansiere transportrelaterede projekter i 
de medlemsstater, som er berettiget til 
støtte fra Samhørighedsfonden.

Or. en

Ændringsforslag 86
Ana Miranda

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

a) aktioner 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] samt undersøgelser af 
den samfundsøkonomiske indvirkning, 
som gennemførelsen og opfyldelsen af 
disse mål kan få

Or. es

Ændringsforslag 87
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

a) aktioner udelukkende 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];
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Or. en

Ændringsforslag 88
Karima Delli

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – afsnit 1 – litra a a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) aktioner til forbedring og opgradering 
af eksisterende jernbaneinfrastruktur;

Or. en

Ændringsforslag 89
Nuno Teixeira

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – afsnit 1 – litra a a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) aktioner til fuldførelse af det samlede 
net ifølge kapitel II i EU-forordningen om 
TEN-T-retningslinjerne, såfremt de 
bidrager til sammenkoblingen af alle 
EU's regioner, herunder de mest 
fjerntliggende regioner og regionerne i 
den yderste periferi, og til udvikling af det 
egentlige hovednet

Or. pt

Begrundelse

Vi må ikke fuldstændig udelukke støtte til det samlede net, hvis støtten til projekterne giver 
merværdi for selve hovednettet og samtidig fremmer den territoriale samhørighed.

Ændringsforslag 90
Tomasz Piotr Poręba

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

f) aktioner med sigte på at mindske støj fra
jernbanetransport, herunder støj i 
forbindelse med efterfølgende tilpasning af 
eksisterende rullende materiel;

Or. en

Ændringsforslag 91
Ana Miranda

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. es

Ændringsforslag 92
Victor Boştinaru

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen skal stimulere og lette 
gennemførelsen af den aftale, der 
henvises til i det foregående afsnit, og skal 
hvert år rapportere til Parlamentet om 
eventuelle tilfælde, hvor der er opstået 
problemer, samt hvilken type
vanskeligheder der er tale om.

Or. en
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Begrundelse

Det er vigtigt, at Kommissionen letter formidlingen af kontakt mellem de forskellige berørte 
medlemsstater med henblik på at sikre en effektiv projektgennemførelse. Europa-Parlamentet 
bør informeres om alle eventuelle opståede problemer samt om arten af disse, da de kan 
forhindre gennemførelsen af de projekter, der er forudset i medfør af denne forordning.

Ændringsforslag 93
Oldřich Vlasák

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 94
Victor Boştinaru

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Moms er ikke en støtteberettiget 
omkostning.

7. Ikkeerholdelig moms er en 
støtteberettiget omkostning.

Or. en

Ændringsforslag 95
Tomasz Piotr Poręba, Oldřich Vlasák

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Moms er ikke en støtteberettiget 7. Moms er ikke en støtteberettiget 
omkostning, medmindre den endelige 
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omkostning. betalingsmodtager kan kræve den 
tilbagebetalt i henhold til den nationale 
momslovgivning.

Or. en

Ændringsforslag 96
Tamás Deutsch

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Moms er ikke en støtteberettiget 
omkostning.

7. Ikke-refusionsberettiget moms er en 
støtteberettiget omkostning.

Or. en

Ændringsforslag 97
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Moms er ikke en støtteberettiget 
omkostning.

7. Moms er en støtteberettiget omkostning.

Or. en

Ændringsforslag 98
Ana Miranda

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Forslag kan indgives af en eller flere 
medlemsstater, internationale 

1. Forslag kan indgives af en eller flere 
medlemsstater, substatslige organer med 



AM\913372DA.doc 43/70 PE496.462v01-00

DA

organisationer, fællesforetagender eller 
offentlige eller private foretagender eller 
organer, der er etableret i medlemsstaterne.

lovgivningsbeføjelser, internationale 
organisationer, fællesforetagender eller 
offentlige eller private foretagender eller 
organer, der er etableret i medlemsstaterne.

Or. es

Ændringsforslag 99
Victor Boştinaru

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2 – litra b – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 100
Nuno Teixeira

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2 – litra b – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

flaskehalse; finansieringssatsen kan 
forhøjes til 40 % for foranstaltninger, der 
specifikt vedrører grænsekrydsende 
strækninger

Or. pt

Ændringsforslag 101
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2 – litra b – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

i) banetrafik og indlandsskibsfart: 
størrelsen af Unionens finansielle støtte må 
ikke overstige 30 % af de støtteberettigede 
omkostninger; finansieringssatsen kan 
forhøjes til 40 % for foranstaltninger, der 
specifikt vedrører flaskehalse; 
finansieringssatsen kan forhøjes til 50 %
for foranstaltninger, der specifikt vedrører 
grænsekrydsende strækninger;

Or. en

Ændringsforslag 102
Ana Miranda, Karima Delli

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

ii) indlandstransportforbindelser til havne 
og lufthavne, aktioner til at mindske 
banegodstrafikstøj ved efterfølgende 
tilpasning af eksisterende rullende materiel, 
idet moderniseringen heraf skal fremmes 
med det sigte at mindske de samlede 
udledninger af forurenende stoffer, samt 
udbygning af havne og multimodale 
platforme: størrelsen af Unionens 
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finansielle støtte må ikke overstige 20 % af 
de støtteberettigede omkostninger

Or. es

Ændringsforslag 103
Riikka Manner

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

ii) indlandstransportforbindelser til havne 
og lufthavne, aktioner til at mindske 
banegodstrafikstøj ved efterfølgende 
tilpasning af eksisterende rullende materiel 
samt udbygning af havne og multimodale 
platforme: størrelsen af Unionens 
finansielle støtte må ikke overstige 30 % af 
de støtteberettigede omkostninger

Or. fi

Ændringsforslag 104
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. fr
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Ændringsforslag 105
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

ii) indlandstransportforbindelser til havne 
og lufthavne, aktioner til at mindske 
banegodstrafikstøj ved efterfølgende 
tilpasning af eksisterende rullende materiel 
samt udbygning af havne og multimodale 
platforme: størrelsen af Unionens 
finansielle støtte må ikke overstige 30 % af 
de støtteberettigede omkostninger.

Or. en

Ændringsforslag 106
Rosa Estaràs Ferragut

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

ii) indlandstransportforbindelser til havne 
og lufthavne, aktioner til at mindske 
banegodstrafikstøj ved efterfølgende 
tilpasning af eksisterende rullende materiel 
samt udbygning af havne og multimodale 
platforme: størrelsen af Unionens 
finansielle støtte må ikke overstige 20 % af 
de støtteberettigede omkostninger; der vil i 
særdeleshed blive foretaget en 
undersøgelse af de aktioner, der kan finde 
anvendelse i havne og lufthavne i 
øregionerne

Or. es
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Ændringsforslag 107
Karima Delli

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2 – litra b a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) Unionens samlede finansielle støtte til 
vejprojekter må ikke overstige 30 % af de 
samlede beløb til jernbane-, fodgænger-
og cykelprojekter;

Or. en

Ændringsforslag 108
Karima Delli

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

i) det europæiske jernbanesignalsystem
(ERTMS) og mindskelse af støj fra 
banegodstrafik ved kilden: størrelsen af 
Unionens finansielle støtte må ikke 
overstige 50 % af de støtteberettigede 
omkostninger

Or. en

Ændringsforslag 109
Oldřich Vlasák

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Flodinformationssystemer er en miljøvenlig form for trafikstyring og bør derfor være 
underlagt betingelser svarende til styringen af jernbanetrafikken. 

Ændringsforslag 110
Nuno Teixeira

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

5. Ovennævnte medfinansieringssatser kan 
øges med op til 10 procentpoint for 
aktioner, som har synergivirkninger på 
tværs af sektorer, medvirker til at opfylde 
klimamålene, øger modstandsdygtigheden 
over for klimaændringer, eller nedbringer 
drivhusgasudledninger, og i tilfælde af 
investeringer i områder med 
naturbetingede ulemper, navnlig 
regionerne i den yderste periferi, i 
henhold til artikel 355 og 375 i TEUF. 
Denne stigning bør ikke gælde for 
medfinansieringssatser, der er omhandlet i 
artikel 11.

Or. pt

Begrundelse

Når der er udvalgt et projekt af fælles interesse for regionerne i den yderste periferi i medfør 
af de karakteristika, der er fastsat herfor i artikel 355 og 375 i TEUF, skal det nyde godt af 
denne forhøjede sats.

Ændringsforslag 111
Lena Kolarska-Bobińska

Forslag til forordning
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Artikel 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

[...] udgår

Or. en

Ændringsforslag 112
Victor Boştinaru

Forslag til forordning
Artikel 11 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Specifikke indkaldelser med hensyn til 
midler, som er overført fra 
Samhørighedsfonden på transportområdet

Projekter finansieret med midler fra 
Samhørighedsfonden på transportområdet

Or. en

Ændringsforslag 113
Victor Boştinaru

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1

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. 1. Hvad angår de XXX EUR, der er
stillet til rådighed af Samhørighedsfonden
til projekter til fuldførelse af hovednettet 
udelukkende i medlemsstater, som er 
berettiget til støtte fra 
Samhørighedsfonden, vedtager
Kommissionen en afgørelse i form af en 
gennemførelsesretsakt efter forudgående 
aftale med den berørte medlemsstat, som
fastsætter det beløb, der skal tildeles, og 
de transportinfrastrukturprojekter med 
europæisk merværdi, der skal 
gennemføres af de enkelte medlemsstater.
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Or. en

Begrundelse

Tilpasning til den bestemmelse i den generelle forordning, der blev vedtaget af REGI i juli 
2012[art. 84, stk. 4].

Ændringsforslag 114
Jan Olbrycht

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1

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.

Or. pl

Ændringsforslag 115
Victor Boştinaru

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår
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Or. en

Ændringsforslag 116
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved gennemførelsen af disse indkaldelser
gives der størst mulig prioritet til 
projekter, der overholder de nationale 
tildelinger i henhold til 
Samhørighedsfonden.

Ved gennemførelsen af disse indkaldelser
skal en reel anvendelse af princippet om 
overholdelse af de nationale tildelinger
tilsikres.

Or. en

Ændringsforslag 117
Ana Miranda

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. es

Ændringsforslag 118
Luís Paulo Alves

Forslag til forordning
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Artikel 11 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Denne forordnings gældende regler for 
transportsektoren anvendes på disse 
særlige indkaldelser. Ved gennemførelsen 
af disse indkaldelser gives der størst mulig 
prioritet til projekter, der overholder de 
nationale tildelinger i henhold til
Samhørighedsfonden, med det sigte at 
fjerne hindringerne for mobiliteten, 
herunder i de mest fjerntliggende og 
perifere regioner samt regionerne i den 
yderste periferi.

Or. pt

Ændringsforslag 119
Markus Pieper

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Denne forordnings gældende regler for 
transportsektoren anvendes på disse 
særlige indkaldelser. Indtil den 31. 
december 2016 skal udvælgelsen af 
støtteberettigede projekter overholde de 
nationale tildelinger i henhold til 
Samhørighedsfonden. Fra den 1. januar 
2017 skal midler, som overføres til 
Connecting Europe-faciliteten, og som 
ikke er allokeret til et 
transportinfrastrukturprojekt, stilles til 
rådighed for alle medlemsstater, der er 
støtteberettigede i henhold til 
Samhørighedsfonden, med henblik på 
finansiering af 
transportinfrastrukturprojekter i 
overensstemmelse med denne forordning. 

Or. en



AM\913372DA.doc 53/70 PE496.462v01-00

DA

Ændringsforslag 120
Jan Olbrycht

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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:

Or. pl

Ændringsforslag 121
Victor Boştinaru

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Uanset artikel 10 og med hensyn til de
10 000 000 000 EUR, der er overført fra

3. Uanset artikel 10 og med hensyn til de
XXX EUR, der er stillet til rådighed af
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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:

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:

Or. en

Begrundelse

Konkrete tal kan først angives, når forhandlingerne om den fremtidige flerårige finansielle 
ramme er afsluttet.

Ændringsforslag 122
Nuno Teixeira

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 3 – litra b – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) banetrafik og indlandsskibsfart i) banetrafik, indlandsskibsfart og
motorveje til søs 

Or. pt

Ændringsforslag 123
Ana Miranda
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Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 3 – litra b – nr. iii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. es

Ændringsforslag 124
Luís Paulo Alves

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

iii) indlandstransportforbindelser til havne 
og lufthavne, udbygning af multimodale 
platforme og havne samt aktioner til støtte 
for nye teknologier og innovation 
vedrørende alle transportformer

Or. pt

Ændringsforslag 125
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

iii) indlandstransportforbindelser til havne 
og lufthavne, udbygning af multimodale 
platforme og havne i alle regioner i EU

Or. fr
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Ændringsforslag 126
Tomasz Piotr Poręba

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 3 – litra b – nr. iii a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iiia) aktioner, der tager sigte på at 
mindske jernbanetrafikstøj ved 
efterfølgende tilpasning af eksisterende 
rullende materiel med henblik på at sikre 
en bæredygtig anvendelse af TEN-T-
nettet under overholdelse af reglerne for 
støjniveau. 

Or. en

Ændringsforslag 127
Luís Paulo Alves

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 3 – litra b – nr. iii a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iiia) sø- og luftfartsforbindelser til 
fjerntliggende regioner og øregioner, der 
har store vanskeligheder med 
kommunikationen med det europæiske 
kontinent.

Or. pt

Ændringsforslag 128
Tomasz Piotr Poręba

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 3 – litra c – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) det europæiske jernbanesignalsystem
(ERTMS);

i) det europæiske jernbanesignalsystem
(ERTMS), flodinformationstjenesterne og
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trafikovervågnings- og 
trafikinformationssystemerne for 
skibsfarten;

Or. en

Ændringsforslag 129
Nuno Teixeira

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 3 – litra c – nr. ii a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iiia) aktioner til fremme af udviklingen af 
motorveje til søs

Or. pt

Ændringsforslag 130
Victor Boştinaru

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. For at sikre den størst mulige 
udnyttelse af de midler, der er stillet til 
rådighed for alle medlemsstater, der er 
berettiget til støtte fra 
Samhørighedsfonden, fokuseres der 
navnlig på programstøtteaktioner i 
henhold til Connecting Europe-faciliteten 
beregnet på at styrke den institutionelle 
kapacitet og effektiviteten i den offentlige 
administration og de offentlige 
tjenesteydelser i forbindelse med 
udvikling og gennemførelse af projekter, 
der henvises til i afsnit 1.

Or. en
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Ændringsforslag 131
Markus Pieper

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. 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, og har en 
tilstrækkelig kvalitet og EU-merværdi, vil 
Kommissionen iværksætte supplerende 
forslagsindkaldelser. For at sikre den 
størst mulige udnyttelse af de overførte 
midler i alle medlemsstater, der 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 i 
den offentlige administration og de 
offentlige tjenesteydelser i forbindelse 
med udvikling og gennemførelse af 
projekter angivet i bilag 1 til denne 
forordning.

Or. en

Ændringsforslag 132
Victor Boştinaru

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 3 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3b. De midler fra Samhørighedsfonden, 
der er anvendt til finansiering af 
transportsektorprojekter i de 
medlemsstater, der er berettiget til støtte 
fra Samhørighedsfonden, må ikke 
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medregnes i det loft, der er fastsat for 
Samhørighedspolitikken.

Or. en

Begrundelse

Midler fra Samhørighedsfonden anvendt til et instrument uden for Samhørighedspolitikkens 
ramme som f.eks. CEF bør ikke medregnes i maksimumbeløbet.

Ændringsforslag 133
Victor Boştinaru

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

c) efter en evaluering af fremskridt i 
henseende til projektet, navnlig i tilfælde af 
alvorlige forsinkelser af aktionens 
gennemførelse som følge af 
betalingsmodtagernes direkte ansvar.

Or. en

Ændringsforslag 134
Victor Boştinaru

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Ændringsforslag 135
Luís Paulo Alves

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 7 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7ª. Kommissionen skal vedtage 
programmer med specifikke 
foranstaltninger rettet mod regionernes 
fjerne beliggenhed og økarakter inden for 
transport-, energi- og 
kommunikationsområdet, der har til 
formål at opfylde målene i den nuværende 
forordning om regionerne i den yderste
periferi.

Or. pt

Ændringsforslag 136
Victor Boştinaru

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.

Or. en
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Ændringsforslag 137
Victor Boştinaru

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.

På telekommunikationsområdet skal de 
nationale tilsynsmyndigheder også 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.

Or. en

Ændringsforslag 138
Victor Boştinaru

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen træffer egnede 
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.

1. Kommissionen træffer egnede 
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 infrastrukturer af 
samme type i de forskellige 
medlemsstater, samtidig med at der tages
højde for 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.
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Or. en

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 139
Oldřich Vlasák

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 etableret for hver af de tre sektorer 
for instrumentet – transport-, energi- og 
telekommunikationsinfrastrukturen.
Disse udvalg er udvalg i henhold til 
forordning (EU) nr. 182/2011.

Or. en

Ændringsforslag 140
Oldřich Vlasák

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. Koordineringsudvalget sikrer et 
horisontalt overblik over de 
arbejdsprogrammer, der er omhandlet i 
artikel 18, for at sikre sammenhængen og 
at synergier mellem sektorer afdækkes og 
udnyttes. Udvalgene for de respektive 
sektorer skal hjælpe Kommissionen med 
at overvåge implementeringen af de 
respektive retningslinjer og deltage i 
evalueringerne af dem.
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Or. en

Ændringsforslag 141
Ana Miranda

Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. es

Ændringsforslag 142
Markus Pieper

Forslag til forordning
Bilag I – del 1 – del a – stk. 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: Forundersøgelse af
forbindelsen mellem Mittellandcanal og
Twentecanal
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Or. en

Ændringsforslag 143
Hans-Gert Pöttering

Forslag til forordning
Bilag I – del 1 – del a – stk. 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 – Lufthavn
Münster/Osnabrück FMO – Enschede –
Utrecht – Amsterdam/Rotterdam –
Felixstowe – Birmingham/Manchester –
Liverpool

Jernbane, lufthavn: indbyrdes jernbane –
lufthavnsforbindelse Münster-Osnabrück 

Or. en

Ændringsforslag 144
Hans-Gert Pöttering

Forslag til forordning
Bilag I – del 1 – del a – stk. 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 – 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)

Or. en
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Ændringsforslag 145
Hans-Gert Pöttering

Forslag til forordning
Bilag I – del 1 – del a – stk. 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

Foruddefinerede sektioner: Vesttyske 
kanaler, Mittellandkanal, Hannover –
Magdeburg - Berlin
Transportform: indre vandveje (IWW)
Beskrivelse/datoer: Opgradering (f.eks.
hævning af broerne, som giver mulighed 
for tre lag containere), herunder 
forbindelse til andre transportformer

Or. en

Ændringsforslag 146
Hans-Gert Pöttering

Forslag til forordning
Bilag I – del 1 – del a – stk. 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 – Enschede –
Utrecht – Amsterdam/Rotterdam –
Felixstowe – Birmingham/Manchester –
Liverpool

Foruddefinerede sektioner: Hannover –
Osnabrück – Hengelo/Enschede –
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Deventer/Zutphen – Amsterdam
Transportform: multimodal
Beskrivelse/datoer: Undersøgelse af hele 

regionen på tværs af grænserne med 
henblik på at nedbringe C02-udslip, f.eks. 
ved at indføre systemer til styring af trafik 
og mobilitet samt en mere ligelig 
"fordeling af byrderne" mellem de 
forskellige trafikformer

Or. en

Ændringsforslag 147
Hans-Gert Pöttering

Forslag til forordning
Bilag I – del 1 – del a – stk. 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 – Enschede –
Utrecht – Amsterdam/Rotterdam –
Felixstowe – Birmingham/Manchester –
Liverpool

Foruddefinerede sektioner: Berlin –
Hannover – NL
Transportform: Veje
Beskrivelse/datoer: Opgradering af 
forskellige sektioner (hollandsk A1, tysk 
A30), herunder forbindelse til nord-syd-
akserne

Or. en

Ændringsforslag 148
Hans-Gert Pöttering

Forslag til forordning
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Bilag I – del 1 – del a – stk. 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 – Enschede –
Utrecht – Amsterdam/Rotterdam –
Felixstowe – Birmingham/Manchester –
Liverpool

Foruddefinerede sektioner: Ruhr-området 
- Münster -Osnabrück – Hamburg
Transportform: Veje
Beskrivelse/datoer: Udvidelse af den tyske 
A1 til seks spor, sektion motorvejskryds
"Kamen-cross"til motorvejskryds "cross 
Lotte/Osnabrück

Or. en

Ændringsforslag 149
Lena Kolarska-Bobińska

Forslag til forordning
Bilag I – del 1 – del a – stk. 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 Ukraine (UA) – Lublin –
Warszawa – Poznań – Frankfurt/Oder –
Berlin – Hannover – Osnabrück –
Enschede – Utrecht –
Amsterdam/Rotterdam – Felixstowe –
Birmingham/Manchester – Liverpool

Or. en

Ændringsforslag 150
Lena Kolarska-Bobińska

Forslag til forordning
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Bilag I – del 1 – del a – stk. 2 – tabel 1 – række 2 – kolonne 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hviderussiske grænse - Warszawa -
Poznań – tyske grænse

Grænsen til Ukraine (UA) - Lublin –
Warszawa - Poznań – tyske grænse

Or. en

Ændringsforslag 151
Ana Miranda

Forslag til forordning
Bilag I – del 1 – del a – stk. 7 – stk. 1 – linje 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Lissabon – Aveiro – Oporto Lissabon – Aveiro – Oporto – Vigo
(Denne forbindelse vil gøre det muligt at 
forbinde Galicien med den portugisiske 
korridor og sikre den konventionelle 
toglinje mellem Porto og Vigo og hermed 
hindre, at den nedlægges, samt opnå 
forbindelse med galicisk-portugisiske 
atlanterhavskorridor.)

Or. es

Ændringsforslag 152
Iuliu Winkler, Petru Constantin Luhan, Iosif Matula

Forslag til forordning
Bilag I – del 1 – del b – række – 1 (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bukarest til Republikken Moldovas 
grænse – Grænsekrydsende – Jernbane –
undersøgelser pågår

Or. ro
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Ændringsforslag 153
Lena Kolarska-Bobińska

Forslag til forordning
Bilag I – del 1 – del b – række 27 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Grænsen til Ukraine (UA) (Lviv) – Lublin 
– Warzsawa
Grænsekrydsende
Jernbane
opgradering af linje

Or. en

Ændringsforslag 154
Lena Kolarska-Bobińska

Forslag til forordning
Bilag I – del 2 – tabel a – række 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8a. Diversificeringskorridorer for 
olieforsyningen i det centrale Østeuropa:
Mål
Interoperabilitet i olierørnettet i det 
centrale Østeuropa for at øge 
forsyningssikkerheden og mindske 
miljørisici.
Berørte medlemsstater:
Østrig, Den Tjekkiske Republik, Tyskland, 
Ungarn, Polen, Slovakiet.

Or. en

Begrundelse

Denne korridor er inkluderet i retningslinjerne for TEN-E, men af ukendte årsager ikke 
medtaget i denne liste.
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