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Ändringsförslag 25
Luís Paulo Alves

Förslag till förordning
Beaktandeled 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

med beaktande av fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt, särskilt 
artiklarna 172, 174 och 349,

Or. pt

Ändringsförslag 26
Victor Boştinaru

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 27
Nuno Teixeira

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. pt

Motivering

Det är viktigt att främja integrering och utveckling i alla regioner i Europa, i linje med målen 
för Europa 2020-strategin.

Ändringsförslag 28
Nuno Teixeira

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Kommissionen har åtagit sig att 
integrera klimatförändringar i unionens 
utgiftsprogram och att avsätta minst 
20 procent av unionens budget till 
klimatrelaterade mål. Det är viktigt att se 
till att åtgärder för begränsning av och 
anpassning till klimatförändringarna samt 
förebyggande åtgärder och hantering av 
risker främjas vid utarbetande, utformning 
och genomförande av projekt av 
gemensamt intresse. 
Infrastrukturinvesteringar som omfattas av 

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

denna förordning bör bidra till att främja 
övergången till en ekonomi och ett 
samhälle med låga koldioxidutsläpp och 
klimat- och katastroftålighet, utan att 
samtidigt låta vissa europeiska områdens 
isolering öka, vilket är fallet med de 
yttersta randområdena och öregionerna.

Or. pt

Motivering

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

Ändringsförslag 29
Riikka Manner

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(5) Kommissionen har åtagit sig att 
integrera klimatförändringar i unionens 
utgiftsprogram och att avsätta minst 
20 procent av unionens budget till 
klimatrelaterade mål. Det är viktigt att se 
till att åtgärder för begränsning av och 
anpassning till klimatförändringarna samt 
förebyggande åtgärder och hantering av 
risker främjas vid utarbetande, utformning 
och genomförande av projekt av 
gemensamt intresse. 
Infrastrukturinvesteringar som omfattas av 
denna förordning bör bidra till att främja 
övergången till en ekonomi och ett 
samhälle med låga koldioxidutsläpp och 
klimat- och katastroftålighet. 
Kommissionen bör se till att de 
internationella avtal och standarder som 
gäller på den inre marknaden tillämpas 
på ett jämlikt sätt i medlemsstaterna, så 
att det inte uppstår 
konkurrenssnedvridningar och så att de 
europeiska företagens globala 
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konkurrensmöjligheter kan säkras. 

Or. fi

Ändringsförslag 30
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr

Ändringsförslag 31
Luís Paulo Alves

Förslag till förordning
Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9a) För att kunna integrera de yttersta 
randområdena i den inre marknaden och 
främja deras utveckling är det ytterst 
angeläget att optimera deras förbindelser, 
särskilt på området sjötransport av 
passagerare och varor och 
flygförbindelser till det europeiska 
fastlandet samt att optimera dessa 
områdens energialternativ som isolerade 
energisystem.

Or. pt

Ändringsförslag 32
Tomasz Piotr Poręba, Oldřich Vlasák

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) I riktlinjerna för TEN-T enligt 
Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) nr XXX/2012 av den …20 kartläggs, 
på grundval av de mål som anges i 
vitboken, infrastrukturen för det 
transeuropeiska transportnätet, specificeras 
de krav som ska uppfyllas av denna och 
föreskrivs åtgärder för upprättandet av den. 
Enligt riktlinjerna ska framför allt 
stomnätet fullbordas senast 2030.

(10) I riktlinjerna för TEN-T enligt 
Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) nr XXX/2012 av den …20 kartläggs, 
på grundval av de mål som anges i 
vitboken, infrastrukturen för det 
transeuropeiska transportnätet, specificeras 
de krav som ska uppfyllas av denna och 
föreskrivs åtgärder för upprättandet av den. 
Enligt riktlinjerna ska framför allt 
stomnätet fullbordas senast 2030 genom att 
ny infrastruktur inrättas och befintlig 



PE496.462v01-00 8/72 AM\913372SV.doc

SV

infrastruktur återställs och uppgraderas.

Or. en

Ändringsförslag 33
Karima Delli

Förslag till förordning
Skäl 10a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10a) De nio järnvägskorridorerna för 
godstransport, de sex 
ERTMS-korridorerna, de ”gröna” 
korridorerna och de tio övergripande 
nätkorridorerna bör integreras i ett 
hållbart intermodalt koncept.

Or. en

Ändringsförslag 34
Nuno Teixeira

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

utan att utesluta stödet till nätet i sin 
helhet, och på projekt av gemensamt 
intresse inom området 
trafikstyrningssystem (i synnerhet de 
system för flygledningstjänst som 
härstammar från Sesar och som kräver 
budgetmedel från unionen på omkring 
3 miljarder euro).

Or. pt

Motivering

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

Ändringsförslag 35
Riikka Manner

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

budgetmedel från unionen på omkring 
3 miljarder euro). Projekt för att skapa ett 
övergripande nät måste ges tillräckligt 
med EU-resurser, med tanke på att ett 
övergripande nät är det effektivaste sättet 
att främja EU:s mål om ökad social och 
regional sammanhållning och om 
regional tillgänglighet inom EU:s hela 
territorium.

Or. fi

Ändringsförslag 36
Nuno Teixeira

Förslag till förordning
Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11a) Enligt kommissionens meddelande 
”Europeiska unionens yttersta 
randområden: smart och hållbar tillväxt 
för alla genom samarbete”, antaget i juni 
2012, som särskilt betonar de yttersta 
randområdenas betydelse, som beaktas i 
artiklarna 349 och 355 i EUF-fördraget, 
ska hänsyn tas till inkluderingen av dessa
områden i lämpliga specifika projekt av 
allmänt intresse på områdena transport, 
telekommunikation och energi, så att de 
integreras i den inre marknaden och 
deras ekonomiska utveckling främjas. 
Kommissionen bör därför stödja dem 
genom att utarbeta en specifik 
projektportfölj.

Or. pt

Motivering

På grund av de yttersta randområdenas naturliga särdrag och isolering från andra 
europeiska områden, beskrivna i artiklarna 349 och 355 i EUF-fördraget, bör de ha rätt till 
detta finansiella instrument så att de kan integreras i stället för att deras isolering från EU:s 
inre marknad ökar.
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Ändringsförslag 37
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Erfarenheterna i samband med 
nuvarande budgetram visar att många 
medlemsstater som är berättigade till stöd 
från Sammanhållningsfonden har stora 
svårigheter att i tid genomföra komplexa 
projekt för gränsöverskridande 
transportinfrastruktur med högt mervärde 
för unionen. För att förbättra resultaten av 
transportprojekt, särskilt 
gränsöverskridande sådana, med högt 
mervärde för unionen, bör därför en del av 
Sammanhållningsfonden
(10 miljarder euro22) överföras för att 
finansiera transportprojekt inom stomnätet 
för transporter i de medlemsstater som är 
berättigade till stöd från 
Sammanhållningsfonden genom Fonden 
för ett sammanlänkat Europa. 
Kommissionen bör stödja medlemsstater 
som är berättigade till stöd från 
Sammanhållningsfonden att förbereda en 
rad lämpliga projekt i syfte att ge största 
möjliga prioritering till nationella anslag
från Sammanhållningsfonden.

(13) Erfarenheterna i samband med 
nuvarande budgetram visar att många 
medlemsstater som är berättigade till stöd 
från Sammanhållningsfonden har stora 
svårigheter att i tid genomföra komplexa 
projekt för gränsöverskridande 
transportinfrastruktur med högt mervärde 
för unionen. För att förbättra resultaten av 
transportprojekt, särskilt 
gränsöverskridande sådana, med högt 
mervärde för unionen, bör därför en del av 
Sammanhållningsfonden
(10 miljarder euro22) överföras för att 
finansiera transportprojekt inom stomnätet 
för transporter i de medlemsstater som är 
berättigade till stöd från 
Sammanhållningsfonden genom Fonden 
för ett sammanlänkat Europa. 
Kommissionen bör stödja medlemsstater 
som är berättigade till stöd från 
Sammanhållningsfonden att förbereda en 
rad lämpliga projekt. Kommissionen bör 
under de olika urvalsfaserna för projekten 
se till att principen om respekt för 
nationella anslag följs.

Or. en

Ändringsförslag 38
Victor Boştinaru

Förslag till förordning
Skäl 13
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Erfarenheterna i samband med 
nuvarande budgetram visar att många
medlemsstater som är berättigade till stöd 
från Sammanhållningsfonden har stora 
svårigheter att i tid genomföra komplexa 
projekt för gränsöverskridande 
transportinfrastruktur med högt mervärde 
för unionen. För att förbättra resultaten av 
transportprojekt, särskilt 
gränsöverskridande sådana, med högt 
mervärde för unionen, bör därför en del av 
Sammanhållningsfonden (10 miljarder 
euro22) överföras för att finansiera 
transportprojekt inom stomnätet för 
transporter i de medlemsstater som är 
berättigade till stöd från 
Sammanhållningsfonden genom Fonden 
för ett sammanlänkat Europa. 
Kommissionen bör stödja medlemsstater 
som är berättigade till stöd från 
Sammanhållningsfonden att förbereda en 
rad lämpliga projekt i syfte att ge största 
möjliga prioritering till nationella anslag 
från Sammanhållningsfonden.

(13) Erfarenheterna i samband med 
nuvarande budgetram visar att några
medlemsstater som är berättigade till stöd 
från Sammanhållningsfonden har stora 
svårigheter att i tid genomföra komplexa 
projekt för gränsöverskridande 
transportinfrastruktur med högt mervärde 
för unionen. För att förbättra resultaten av 
transportprojekt, särskilt 
gränsöverskridande sådana, med högt 
mervärde för unionen, bör därför en del av 
Sammanhållningsfonden genom en 
förhandsöverenskommelse mellan 
kommissionen och de berörda 
medlemsstaterna anslås för att finansiera 
transportprojekt inom stomnätet för 
transporter i de medlemsstater som är 
berättigade till stöd från 
Sammanhållningsfonden genom Fonden 
för ett sammanlänkat Europa. 
Kommissionen bör stödja medlemsstater 
som är berättigade till stöd från 
Sammanhållningsfonden att förbereda och 
genomföra överenskomna projekt.

Or. en

Motivering

En anpassning till grundförordningen som röstades igenom av utskottet för regional 
utveckling i juli 2012 (artikel 84.4).
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Ändringsförslag 39
Jan Olbrycht

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Erfarenheterna i samband med 
nuvarande budgetram visar att många 
medlemsstater som är berättigade till stöd 
från Sammanhållningsfonden har stora 
svårigheter att i tid genomföra komplexa 
projekt för gränsöverskridande 
transportinfrastruktur med högt mervärde 
för unionen. För att förbättra resultaten av 
transportprojekt, särskilt 
gränsöverskridande sådana, med högt 
mervärde för unionen, bör därför en del av 
Sammanhållningsfonden (10 miljarder 
euro22) överföras för att finansiera 
transportprojekt inom stomnätet för 
transporter i de medlemsstater som är 
berättigade till stöd från 
Sammanhållningsfonden genom Fonden 
för ett sammanlänkat Europa. 
Kommissionen bör stödja medlemsstater 
som är berättigade till stöd från 
Sammanhållningsfonden att förbereda en 
rad lämpliga projekt i syfte att ge största 
möjliga prioritering till nationella anslag 
från Sammanhållningsfonden.

(13) Erfarenheterna i samband med 
nuvarande budgetram visar att många 
medlemsstater som är berättigade till stöd 
från Sammanhållningsfonden har stora 
svårigheter att i tid genomföra komplexa 
projekt för gränsöverskridande 
transportinfrastruktur med högt mervärde 
för unionen. För att förbättra resultaten av 
transportprojekt, särskilt 
gränsöverskridande sådana, med högt 
mervärde för unionen, bör därför en del av 
Sammanhållningsfonden (XXX miljarder 
euro22) överföras för att finansiera 
transportprojekt inom stomnätet för 
transporter i de medlemsstater som är 
berättigade till stöd från 
Sammanhållningsfonden genom Fonden 
för ett sammanlänkat Europa. 
Kommissionen bör stödja medlemsstater 
som är berättigade till stöd från 
Sammanhållningsfonden att förbereda en 
rad lämpliga projekt i syfte att ge största 
möjliga prioritering till nationella anslag 
från Sammanhållningsfonden.

Or. pl

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

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Erfarenheterna i samband med 
nuvarande budgetram visar att många 
medlemsstater som är berättigade till stöd 

(13) Erfarenheterna i samband med 
nuvarande budgetram visar att många 
medlemsstater som är berättigade till stöd 
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från Sammanhållningsfonden har stora 
svårigheter att i tid genomföra komplexa 
projekt för gränsöverskridande 
transportinfrastruktur med högt mervärde 
för unionen. För att förbättra resultaten av 
transportprojekt, särskilt 
gränsöverskridande sådana, med högt 
mervärde för unionen, bör därför en del av 
Sammanhållningsfonden (10 miljarder 
euro22) överföras för att finansiera 
transportprojekt inom stomnätet för 
transporter i de medlemsstater som är 
berättigade till stöd från 
Sammanhållningsfonden genom Fonden 
för ett sammanlänkat Europa. 
Kommissionen bör stödja medlemsstater 
som är berättigade till stöd från 
Sammanhållningsfonden att förbereda en 
rad lämpliga projekt i syfte att ge största 
möjliga prioritering till nationella anslag 
från Sammanhållningsfonden.

från Sammanhållningsfonden har stora 
svårigheter att i tid genomföra komplexa 
projekt för gränsöverskridande 
transportinfrastruktur med högt mervärde 
för unionen. För att förbättra resultaten av 
transportprojekt, särskilt 
gränsöverskridande sådana, med högt 
mervärde för unionen, bör därför en del av 
Sammanhållningsfonden (10 miljarder 
euro22) överföras för att finansiera 
transportprojekt inom stomnätet för 
transporter i de medlemsstater som är 
berättigade till stöd från 
Sammanhållningsfonden genom Fonden 
för ett sammanlänkat Europa. 
Kommissionen bör stödja medlemsstater 
som är berättigade till stöd från 
Sammanhållningsfonden att förbereda en 
rad lämpliga projekt i syfte att respektera
nationella anslag från 
Sammanhållningsfonden.

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Erfarenheterna i samband med 
nuvarande budgetram visar att många 
medlemsstater som är berättigade till stöd 
från Sammanhållningsfonden har stora 
svårigheter att i tid genomföra komplexa 

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

projekt för gränsöverskridande 
transportinfrastruktur med högt mervärde 
för unionen. För att förbättra resultaten av 
transportprojekt, särskilt 
gränsöverskridande sådana, med högt 
mervärde för unionen, bör därför en del av 
Sammanhållningsfonden (10 miljarder 
euro) överföras för att finansiera 
transportprojekt inom stomnätet för 
transporter i de medlemsstater som är
berättigade till stöd från 
Sammanhållningsfonden, med respekt för 
nationella anslag för de projekt som 
anges i bilagan till denna förordning. 
Kommissionen bör stödja medlemsstater 
som är berättigade till stöd från 
Sammanhållningsfonden att förbereda en 
rad lämpliga projekt i syfte att ge största 
möjliga prioritering till nationella anslag 
från Sammanhållningsfonden.

Or. en

Ändringsförslag 42
Victor Boştinaru

Förslag till förordning
Skäl 13a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en
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Ändringsförslag 43
Ana Miranda

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Infrastrukturen för telekommunikation 
blir i allt större utsträckning 
internetbaserad, med starka kopplingar 
mellan bredbandsnät och digitala tjänster. 
Internet håller på att bli den dominerande 
plattformen för kommunikation, tjänster 
och affärsverksamhet. Därför är 
transeuropeisk tillgång till snabbt internet 
och digitala tjänster avgörande för 
ekonomisk tillväxt och den inre 
marknaden.

(19) Infrastrukturen för telekommunikation 
blir i allt större utsträckning 
internetbaserad, med starka kopplingar 
mellan bredbandsnät och digitala tjänster. 
Internet håller på att bli den dominerande 
plattformen för kommunikation, tjänster 
och affärsverksamhet. Därför är 
transeuropeisk tillgång till snabbt internet 
och digitala tjänster avgörande för 
ekonomisk tillväxt, territoriell 
sammanhållning, konsumentskydd och 
den inre marknaden.

Or. es

Ändringsförslag 44
Karima Delli

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Infrastrukturen för telekommunikation 
blir i allt större utsträckning 
internetbaserad, med starka kopplingar 
mellan bredbandsnät och digitala tjänster. 
Internet håller på att bli den dominerande 
plattformen för kommunikation, tjänster 
och affärsverksamhet. Därför är 
transeuropeisk tillgång till snabbt internet 
och digitala tjänster avgörande för 
ekonomisk tillväxt och den inre 
marknaden.

(19) Infrastrukturen för telekommunikation 
blir i allt större utsträckning 
internetbaserad, med starka kopplingar 
mellan bredbandsnät och digitala tjänster. 
Internet håller på att bli den dominerande 
plattformen för kommunikation, tjänster 
och affärsverksamhet. Därför är 
transeuropeisk tillgång till snabbt internet 
och digitala tjänster avgörande för 
ekonomisk tillväxt, territoriell 
sammanhållning och den inre marknaden.

Or. en
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Ändringsförslag 45
Ana Miranda

Förslag till förordning
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. es

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

Förslag till förordning
Skäl 37

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

tillhandahålla nödvändiga incitament för 
att locka privata investerare.
Utformningen av dessa instrument bör 
bygga på erfarenheterna av genomförandet 
av finansieringsinstrumenten i den fleråriga 
budgetramen för 2007–2013, t.ex. 
instrumentet för lånegarantier till projekt 
inom det transeuropeiska transportnätet, 
finansieringsinstrumentet för riskdelning 
och den europeiska 2020-fonden för 
energi, klimatförändringar och 
infrastruktur (Margueritefonden).

Or. en

Ändringsförslag 47
Riikka Manner

Förslag till förordning
Skäl 40

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(40) När det gäller villkoren för 
finansieringsinstrumenten kan det vara 
nödvändigt att lägga till ytterligare krav i 
arbetsprogrammen, t.ex. för att säkerställa 
konkurrensutsatta marknader med tanke 
på utvecklingen av unionens politik, 
teknisk utveckling och andra faktorer som 
kan bli relevanta.

(40) När det gäller villkoren för 
finansieringsinstrumenten kan det vara 
nödvändigt att lägga till ytterligare krav i 
arbetsprogrammen, t.ex. för att säkerställa 
en konkurrensutsatt och rättvis inre 
marknad med tanke på utvecklingen av 
unionens politik, teknisk utveckling och 
andra faktorer som kan bli relevanta.

Or. fi

Ändringsförslag 48
Riikka Manner

Förslag till förordning
Skäl 41

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(41) Flerårig programplanering för stöd 
från fonden bör inriktas på att stödja 

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

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

Or. fi

Ändringsförslag 49
Victor Boştinaru

Förslag till förordning
Skäl 44

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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



PE496.462v01-00 20/72 AM\913372SV.doc

SV

se till att relevanta handlingar översänds 
samtidigt, i god tid och på lämpligt sätt till 
Europaparlamentet och rådet.

samtidigt, i god tid och på lämpligt sätt till 
Europaparlamentet och rådet.

Or. en

Ändringsförslag 50
Riikka Manner

Förslag till förordning
Skäl 48

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(48) Vissa infrastrukturprojekt av 
unionsintresse kan behöva anslutas till och 
passera igenom grann-, föranslutnings- och 
andra tredjeländer. Genom Fonden för ett 
sammanlänkat Europa bör förenklade 
metoder erbjudas för anslutning och 
finansiering av dessa infrastrukturer i syfte 
att säkerställa enhetlighet mellan interna 
och externa instrument i unionens budget.

(48) Vissa infrastrukturprojekt av 
unionsintresse kan behöva anslutas till och 
passera igenom grann-, föranslutnings- och 
andra tredjeländer. Detta gäller i synnerhet 
några av EU:s viktigaste handelspartner, 
t.ex. Ryssland. Genom Fonden för ett 
sammanlänkat Europa bör förenklade 
metoder erbjudas för anslutning och 
finansiering av dessa infrastrukturer i syfte 
att säkerställa enhetlighet mellan interna 
och externa instrument i unionens budget.

Or. fi

Ändringsförslag 51
Ana Miranda

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) gränsöverskridande sträcka: sträcka 
som säkerställer kontinuiteten hos ett 
projekt av gemensamt intresse mellan 
minst två medlemsstater eller mellan en 
medlemsstat och ett grannland.

(2) gränsöverskridande sträcka: sträcka 
som säkerställer kontinuiteten hos ett 
projekt av gemensamt intresse mellan 
minst två medlemsstater eller två 
gränsregioner eller mellan en medlemsstat 
eller en region och ett grannland eller en 
gränsregion.
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Or. es

Ändringsförslag 52
Riikka Manner

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. fi

Ändringsförslag 53
Tomasz Piotr Poręba, Oldřich Vlasák

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(12) flaskhals: fysiskt hinder som leder till 
avbrott i systemet som påverkar 
kontinuiteten i flöden över stora avstånd. 
Ett sådant hinder kan absorberas av ny 
infrastruktur såsom broar eller tunnlar som 
kan lösa problem i samband med t.ex. 
sluttande plan, kurvradier eller spårvidder.
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Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 55
Karima Delli

Förslag till förordning
Artikel 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Bidra till smart och hållbar tillväxt för 
alla genom utveckling av moderna 
transeuropeiska nät med hög prestanda, 
och därigenom skapa fördelar för hela 
Europeiska unionen i fråga om 
konkurrenskraft och ekonomisk, social och 
territoriell sammanhållning på den inre 
marknaden och skapa en miljö som är mer 

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

gynnsam för privata och offentliga 
investeringar genom en kombination av 
finansieringsinstrument och direktstöd från 
unionen och genom att utnyttja synergier 
mellan sektorerna. Hur detta mål uppnås 
ska bedömas utifrån omfattningen av 
offentliga och privata investeringar i 
projekt av gemensamt intresse, och särskilt 
omfattningen av offentliga och privata 
investeringar i projekt av gemensamt 
intresse som förverkligas genom 
finansieringsinstrumenten enligt denna 
förordning. All infrastruktur som 
samfinansieras av EU måste öronmärkas 
för miljövänliga och hållbara intermodala 
infrastrukturnät med ett starkt europeiskt 
mervärde genom att komplettera felande 
länkar i gränsöverskridande avsnitt av 
järnvägslinjer samt hållbara projekt, såväl 
inom som mellan nya EU-medlemsstater.

Or. en

Ändringsförslag 56
Nuno Teixeira

Förslag till förordning
Artikel 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

projekt av gemensamt intresse, och särskilt 
omfattningen av offentliga och privata 
investeringar i projekt av gemensamt 
intresse som förverkligas genom 
finansieringsinstrumenten enligt denna 
förordning. För detta mål måste särskild 
hänsyn tas till regioner med ogynnsamma 
natur- och befolkningsförhållanden, 
bland annat de yttersta randområdena.

Or. pt

Motivering

För att kunna nå Europa 2020-målen och främja en smart och hållbar tillväxt för alla, måste 
alla regioner i EU inbegripas för en balanserad och rättvis utveckling.

Ändringsförslag 57
Riikka Manner

Förslag till förordning
Artikel 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fi

Ändringsförslag 58
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Förslag till förordning
Artikel 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr

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

Förslag till förordning
Artikel 3 – led b
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Göra det möjligt för unionen att uppnå
sina mål att minska utsläppen av 
växthusgaser med 20 procent42, öka 
energieffektiviteten med 20 procent och 
öka andelen förnybar energi till 20 procent
senast 2020 och samtidigt öka solidariteten 
mellan medlemsstaterna.

(b) Bidra till att uppnå unionsmålen att 
minska utsläppen av växthusgaser med 
20 procent42, öka energieffektiviteten med 
20 procent och öka andelen förnybar energi 
till 20 procent senast 2020 och samtidigt 
öka solidariteten mellan medlemsstaterna.

Or. en

Ändringsförslag 60
Karima Delli

Förslag till förordning
Artikel 3 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) Ansluta tätorts- och 
landbygdsområden genom 
gränsöverskridande matarlinjer till 
FSE-korridorerna.

Or. en

Ändringsförslag 61
Victor Boştinaru

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led a – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) Undanröja flaskhalsar och komplettera 
felande länkar, vilket ska bedömas utifrån 
antalet nya och förbättrade 
gränsöverskridande förbindelser och 
undanröjda flaskhalsar på de 
transportvägar som fått stöd genom FSE.

i) Undanröja flaskhalsar och komplettera 
felande länkar, både inom 
transportinfrastrukturen och vid 
anslutningspunkterna mellan dem vid 
gränsövergångarna, vilket ska bedömas 
utifrån antalet nya och förbättrade 
gränsöverskridande förbindelser och 
undanröjda flaskhalsar på de 
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transportvägar som fått stöd genom FSE.

Or. en

Ändringsförslag 62
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led a – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) Undanröja flaskhalsar och komplettera 
felande länkar, vilket ska bedömas utifrån 
antalet nya och förbättrade 
gränsöverskridande förbindelser och 
undanröjda flaskhalsar på de 
transportvägar som fått stöd genom Fonden 
för ett sammanlänkat Europa.

i) Undanröja flaskhalsar och komplettera 
felande länkar, bl.a. för att kunna 
upprätthålla en service till bergs-, ö- och 
glesbygdsregioner. Hur detta mål uppnås
ska bedömas utifrån antalet nya och 
förbättrade gränsöverskridande 
förbindelser och undanröjda flaskhalsar på 
de transportvägar som fått stöd genom 
Fonden för ett sammanlänkat Europa.

Or. fr

Ändringsförslag 63
Oldřich Vlasák

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led a – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) Undanröja flaskhalsar och komplettera 
felande länkar, vilket ska bedömas utifrån 
antalet nya och förbättrade 
gränsöverskridande förbindelser och 
undanröjda flaskhalsar på de 
transportvägar som fått stöd genom FSE.

i) Undanröja flaskhalsar och komplettera 
felande länkar, vilket ska bedömas utifrån 
antalet nya och förbättrade interna och
gränsöverskridande förbindelser och 
undanröjda flaskhalsar på de 
transportvägar som fått stöd genom FSE.

Or. en
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Ändringsförslag 64
Ana Miranda

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led a – led ia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ia) Främja inrättandet av 
förvaltningsenheter och 
infrastrukturtillstånd som innehas av mer 
än en medlemsstat eller understatlig enhet 
med rättsliga befogenheter i två eller flera 
medlemsstater. Hur detta mål uppnås ska 
bedömas utifrån antalet 
förvaltningsenheter eller enheter med 
järnvägsinfrastrukturtillstånd som ägs av 
två eller flera medlemsstater och som 
finansieras genom mekanismen ”Fonden 
för ett sammanlänkat Europa”.

Or. es

Ändringsförslag 65
Luís Paulo Alves

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led a – led ia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ia) Förbättra tillgänglighet av central 
betydelse för utveckling av regioner, 
inklusive yttre randområden, öregioner, 
gräns- och bergsområden, som är 
otillgängliga, och på så vis bidra till att 
undanröja negativa ekonomiska och 
sociala effekter.

Or. pt
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Ändringsförslag 66
Ana Miranda

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led a – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

ii) Säkerställa hållbara och effektiva 
transporter på lång sikt, med hänsyn till 
socioekonomiska effekter, territoriell 
struktur, demografisk situation samt 
spridning, och inte bara lönsamhet, vilket 
ska bedömas utifrån längden på 
järnvägsnätet för konventionell trafik i 
EU-27 och längden på järnvägsnätet för 
höghastighetstrafik i EU-27.

Or. es

Ändringsförslag 67
Riikka Manner

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led a – led iiia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iiia) Ha beredskap inför framtida 
trafikströmmar bl.a. genom att ta i 
beaktande de nya 
råvarutransportlinjernas sträckning. 

Or. fi

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

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

marknaden för energi och 
driftskompatibilitet för el- och gasnät över 
gränserna, bl.a. genom att säkerställa att 
ingen medlemsstat är isolerad från det 
europeiska nätet, vilket ska bedömas 
utifrån antalet projekt som effektivt 
kopplar samman medlemsstaternas nät och 
undanröjer interna flaskhalsar genom att 
även ta hänsyn till framtida energikällor 
som kan finnas tillgängliga i 
medlemsstaterna.

Or. en

Ändringsförslag 69
Ana Miranda

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. es

Ändringsförslag 70
Riikka Manner

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iii) Bidra till hållbar utveckling och 
miljöskydd, bl.a. genom att främja 
integreringen av energi från förnybara 

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

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

Or. fi

Ändringsförslag 71
Wojciech Michał Olejniczak

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. pl

Motivering

Den avfolkning av landsbygden som numera observeras är i stor utsträckning relaterad till en 
låg levnadsstandard. En otillräcklig tillgång till bredband och till offentliga tjänster på nätet
på landsbygden är ett exempel.
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Ändringsförslag 72
Ana Miranda, Karima Delli

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. es

Ändringsförslag 73
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr
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Ändringsförslag 74
Wojciech Michał Olejniczak

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. pl

Motivering

Den avfolkning av landsbygden som numera observeras är i stor utsträckning relaterad till en 
låg levnadsstandard. En otillräcklig tillgång till bredband och till offentliga tjänster på nätet 
på landsbygden är ett exempel.

Ändringsförslag 75
Ana Miranda

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. es
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Ändringsförslag 76
Victor Boştinaru

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Finansieringsramen för genomförandet 
av Fonden för ett sammanlänkat Europa för 
perioden 2014–2020 ska vara
50 000 000 euro43. Detta belopp ska 
fördelas på de sektorer som avses i artikel 
3 enligt följande:

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

Or. en

Motivering

Inga konkreta belopp kan anges förrän förhandlingarna om den framtida fleråriga 
budgetramen har avslutats.

Ändringsförslag 77
Victor Boştinaru

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

a) Transport: XXX euro, varav XXX euro
ska tillhandahållas från 
Sammanhållningsfonden för användning i 
enlighet med den här förordningen, 
förordning (EU) nr […]/2012 
[grundförordningen] och förordning 
(EU)nr […]/2012 
[Sammanhållningsfonden], i de 
medlemsstater som är berättigade till stöd 
från Sammanhållningsfonden.

Or. en
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Motivering

Inga konkreta belopp kan anges förrän förhandlingarna om den framtida fleråriga 
budgetramen har avslutats.

Ändringsförslag 78
Jan Olbrycht

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. pl

Ändringsförslag 79
Tamás Deutsch

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

a) Transport: 31 694 000 000 euro, varav 
10 000 000 000 euro bör öronmärkas för 
att finansiera transportprojekt inom 
stomnätet för transporter i de 
medlemsstater som är berättigade till 
Sammanhållningsfonden.

Or. en

Ändringsförslag 80
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Piotr Borys, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, 
Jerzy Buzek, Andrzej Grzyb, Małgorzata Handzlik, Jolanta Emilia Hibner, 
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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 Kleva, 
Sławomir Witold Nitras

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

a) Transport: 31 694 000 000 euro, varav 
10 000 000 000 euro ska överföras från 
Sammanhållningsfonden för användning
för de projekt som anges i bilagan till den 
här förordningen, med respekt för 
nationella anslag.

Or. en

Ändringsförslag 81
Victor Boştinaru

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Energi: 9 121 000 000 euro. b) Energi: XXX euro.

Or. en

Motivering

Inga konkreta belopp kan anges förrän förhandlingarna om den framtida fleråriga 
budgetramen har avslutats.
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Ändringsförslag 82
Victor Boştinaru

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Telekommunikationer: 9 185 000 000
euro.

c) Telekommunikationer: XXX euro.

Or. en

Motivering

Inga konkreta belopp kan anges förrän förhandlingarna om den framtida fleråriga 
budgetramen har avslutats.

Ändringsförslag 83
Victor Boştinaru

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Efter halvtidsutvärderingen enligt 
artikel 26 får kommissionen överföra 
medel mellan sektorerna från de anslag 
som avses i punkt 1, med undantag av de
10 000 000 000 euro som överförs från 
Sammanhållningsfonden för finansiering 
av projekt inom transportsektorn i 
medlemsstater som är berättigade till stöd 
från Sammanhållningsfonden.

3. Efter halvtidsutvärderingen enligt 
artikel 26 får kommissionen överföra 
medel mellan sektorerna från de anslag 
som avses i punkt 1, upp till högst 
10 procent per sektor, med undantag av de
XXX euro som tillhandahålls från 
Sammanhållningsfonden för finansiering 
av projekt inom transportsektorn i 
medlemsstater som är berättigade till stöd 
från Sammanhållningsfonden.

Or. en

Motivering

En viss flexibilitet är nödvändig, men inom vissa fastställda gränser.

Ändringsförslag 84
Jan Olbrycht
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Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. pl

Ändringsförslag 85
Lena Kolarska-Bobińska

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Efter halvtidsutvärderingen enligt 
artikel 26 får kommissionen överföra 
medel mellan sektorerna från de anslag 
som avses i punkt 1, med undantag av de 
10 000 000 000 euro som överförs från 
Sammanhållningsfonden för finansiering 
av projekt inom transportsektorn i 
medlemsstater som är berättigade till stöd 
från Sammanhållningsfonden.

3. Efter halvtidsutvärderingen enligt 
artikel 26 får kommissionen överföra 
medel mellan sektorerna från de anslag 
som avses i punkt 1.

Or. en
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Ändringsförslag 86
Ana Miranda

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

a) Åtgärder för genomförande av stomnätet 
enligt kapitel III i förordning (EU) 
nr XXXX/2012 [riktlinjer för TEN-T], 
inbegripet införande av ny teknik och 
innovation enligt artikel 39 i förordning 
(EU) nr XXXX/2012 [riktlinjer för TEN-T]
samt de socioekonomiska 
konsekvensbedömningar som kan göras i 
samband med genomförandet av dessa 
mål.

Or. es

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

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 88
Karima Delli

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – stycke 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) Åtgärder för att förbättra och 
uppgradera befintlig 
järnvägsinfrastruktur.

Or. en

Ändringsförslag 89
Nuno Teixeira

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – stycke 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) Åtgärder för genomförande av 
stomnätet i enlighet med kapitel II i EU:s 
förordning om riktlinjer för TEN-T, då de 
bidrar till en sammankoppling av alla 
regioner i EU, inklusive de mest avlägsna 
och yttersta randområdena, och för 
utveckling av själva stomnätet. 

Or. pt

Motivering

Vi bör inte utesluta stödet till det övergripande nätet helt då stöd till projekt innebär ett 
mervärde för stomnätet och samtidigt främjar den territoriella sammanhållningen.
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Ändringsförslag 90
Tomasz Piotr Poręba

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 91
Ana Miranda

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. es

Ändringsförslag 92
Victor Boştinaru

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska stimulera och 
underlätta uppnåendet av den 
överenskommelse som avses i föregående 
stycke och ska årligen rapportera till 
parlamentet om problemområden och 
vilka svårigheter som påträffas.
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Or. en

Motivering

Det är viktigt att kommissionen underlättar kontakten mellan de berörda medlemsstaterna för 
att garantera ett effektivt genomförande av projekten. Europaparlamentet bör informeras om 
eventuella problem och svårigheter, eftersom detta kan hindra genomförandet av de projekt 
som förutses i denna förordning.

Ändringsförslag 93
Oldřich Vlasák

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 94
Victor Boştinaru

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Mervärdesskatt ska inte vara en 
stödberättigande kostnad.

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

Or. en
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Ändringsförslag 95
Tomasz Piotr Poręba, Oldřich Vlasák

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Mervärdesskatt ska inte vara en 
stödberättigande kostnad.

7. Mervärdesskatt ska inte vara en 
stödberättigande kostnad om den inte kan 
återkrävas av den slutliga stödmottagaren 
enligt nationell momslagstiftning.

Or. en

Ändringsförslag 96
Tamás Deutsch

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Mervärdesskatt ska inte vara en 
stödberättigande kostnad.

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

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Mervärdesskatt ska inte vara en 
stödberättigande kostnad.

7. Mervärdesskatt ska vara en 
stödberättigande kostnad.

Or. en
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Ändringsförslag 98
Ana Miranda

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. es

Ändringsförslag 99
Victor Boştinaru

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

i) Järnväg och inre vattenvägar: unionens 
finansiella stöd får inte överstiga 
20 procent av den stödberättigande 
kostnaden. Stödnivån får ökas till 
30 procent för åtgärder för att ta itu med 
flaskhalsar. Stödnivån får höjas till 
40 procent för åtgärder som gäller 
gränsöverskridande avsnitt. Av medlen 
inom ramen för FSE ska 20 procent
öronmärkas för program om 
gränsövergångsställen.

Or. en
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Ändringsförslag 100
Nuno Teixeira

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. pt

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

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 102
Ana Miranda, Karima Delli

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2 – led b – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

ii) Transportförbindelser på land till 
hamnar och flygplatser: åtgärder för att
minska bullret från godstransporter på 
järnväg genom eftermodifiering av 
befintlig rullande materiel för att 
underlätta modernisering med 
målsättningen att minska de totala 
förorenande utsläppen samt utveckling av 
hamnar och multimodala plattformar: 
unionens finansiella stöd får inte överstiga 
20 procent av den stödberättigande 
kostnaden.

Or. es

Ändringsförslag 103
Riikka Manner

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2 – led b – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

ii) Transportförbindelser på land till 
hamnar och flygplatser: åtgärder för att
minska bullret från godstransporter på 
järnväg genom eftermodifiering av 
befintlig rullande materiel samt utveckling 
av hamnar och multimodala plattformar: 
unionens finansiella stöd får inte överstiga
30 procent av de stödberättigande 
kostnaderna.

Or. fi
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Ändringsförslag 104
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2 – led b – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr

Ändringsförslag 105
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2 – led b – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 106
Rosa Estaràs Ferragut

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2 – led b – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

ii) Transportförbindelser på land till 
hamnar och flygplatser: åtgärder för att
minska bullret från godstransporter på 
järnväg genom eftermodifiering av 
befintlig rullande materiel samt utveckling 
av hamnar och multimodala plattformar: 
unionens finansiella stöd får inte överstiga 
20 procent av den stödberättigande 
kostnaden. Åtgärder som kan vara 
tillämpliga på hamnar och flygplatser i 
öregioner ska bedömas individuellt.

Or. es

Ändringsförslag 107
Karima Delli

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) Unionens sammanlagda finansiella 
stöd för vägprojekt får inte överstiga 
30 procent av de sammanlagda belopp 
som används för järnvägsprojekt och 
projekt för gång- och cykelvägar.

Or. en
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Ändringsförslag 108
Karima Delli

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2 – led c – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

i) Det europeiska trafikstyrningssystemet
för tåg (ERTMS) samt minskning av 
buller från godstransporter på järnväg vid 
källan: unionens finansiella stöd får inte 
överstiga 50 procent av den 
stödberättigande kostnaden.

Or. en

Ändringsförslag 109
Oldřich Vlasák

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2 – led c – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Flodinformationstjänster (RIS) är en miljövänlig form av trafikstyrning och bör därför 
omfattas av likvärdiga villkor som trafikstyrningssystemet för tåg.
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Ändringsförslag 110
Nuno Teixeira

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

5. De nivåer för medfinansiering som 
anges ovan får ökas med upp till 10 
procentenheter för åtgärder som har 
sektorsövergripande synergieffekter, 
uppnår målen för begränsning av 
klimatförändringar, ökar motståndskraften 
mot klimatförändringar eller minskar 
utsläppen av växthusgaser, och för 
investeringar i områden med 
naturbetingade svårigheter, bland annat 
de yttersta randområdena, enligt 
artiklarna 355 och 375 i EUF-fördraget.
Denna ökning bör inte gälla för de nivåer 
för medfinansiering som avses i artikel 11.

Or. pt

Motivering

När ett projekt av allmänt intresse i de yttersta randområdena har valts ut, på grund av deras 
särdrag enligt artiklarna 355 och 375 i EUF-fördraget, bör de åtnjuta denna förhöjda nivå.

Ändringsförslag 111
Lena Kolarska-Bobińska

Förslag till förordning
Artikel 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

[...] Denna artikel utgår.

Or. en
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Ändringsförslag 112
Victor Boştinaru

Förslag till förordning
Artikel 11 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Särskilda ansökningsomgångar för medel
som överförts från 

Sammanhållningsfonden på 
transportområdet

Projekt som finansieras med medel från 
Sammanhållningsfonden på 

transportområdet

Or. en

Ändringsförslag 113
Victor Boştinaru

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Beträffande de XXX euro som
tillhandahålls från 
Sammanhållningsfonden som ska 
användas för genomförande av stomnätet 
endast i medlemsstater som är berättigade 
till stöd från Sammanhållningsfonden ska
kommissionen anta ett beslut genom en 
genomförandeakt efter en 
förhandsöverenskommelse med den 
berörda medlemsstaten, med angivelse av 
anslaget belopp och de 
transportinfrastrukturprojekt med 
europeiskt mervärde som ska genomföras 
av varje medlemsstat.

Or. en

Motivering

En anpassning till grundförordningen som röstades igenom av utskottet för regional 
utveckling i juli 2012 (artikel 84.4).
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Ändringsförslag 114
Jan Olbrycht

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. pl

Ändringsförslag 115
Victor Boştinaru

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 116
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. För dessa särskilda ansökningsomgångar 
ska tillämpliga regler för transportsektorn 
enligt denna förordning tillämpas. Vid 
genomförandet av dessa 
ansökningsomgångar ska en verklig 
tillämpning av principen om att 
respektera de nationella anslagen
garanteras.

Or. en

Ändringsförslag 117
Ana Miranda

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. es
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Ändringsförslag 118
Luís Paulo Alves

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. För dessa särskilda ansökningsomgångar 
ska tillämpliga regler för transportsektorn 
enligt denna förordning tillämpas. Vid 
genomförandet av dessa 
ansökningsomgångar ska största möjliga 
företräde ges till projekt som respekterar de 
nationella anslagen inom ramen för 
Sammanhållningsfonden, i syfte att 
undanröja hindren för rörlighet, inklusive 
i de mest avlägsna områdena, i 
randområden och yttre randområden.

Or. pt

Ändringsförslag 119
Markus Pieper

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. För dessa särskilda ansökningsomgångar 
ska tillämpliga regler för transportsektorn 
enligt denna förordning tillämpas.

Fram till den 31 december 2016 ska 
urvalet av de projekt som är berättigade 
till finansiering respektera de nationella 
anslagen inom ramen för 
Sammanhållningsfonden. Från och med 
den 1 januari 2017 ska medel som 
överförts till Fonden för ett 
sammanlänkat Europa, och som inte har 
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anslagits för ett 
transportinfrastrukturprojekt, göras 
tillgängliga för alla medlemsstater som är 
berättigade till stöd från 
Sammanhållningsfonden för att 
finansiera transportinfrastrukturprojekt 
enligt denna förordning.

Or. en

Ändringsförslag 120
Jan Olbrycht

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Genom undantag från artikel 10, och när 
det gäller de 10 000 000 000 euro som 
överförs från Sammanhållningsfonden 
[artikel XXX i förordning XX] för 
användning i medlemsstater som är 
berättigade till stöd från 
Sammanhållningsfonden, ska, för följande 
åtgärder, de högsta stödnivåerna vara de 
som tillämpas för Sammanhållningsfonden 
och som avses i artiklarna 22 och 110.3 i 
förordning (EU) nr XXX/2012 [förordning 
om gemensamma bestämmelser för 
Europeiska regionala utvecklingsfonden, 
Europeiska socialfonden, 
Sammanhållningsfonden, Europeiska 
jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 
och Europeiska havs- och fiskerifonden 
som omfattas av den gemensamma 
strategiska ramen, om allmänna 
bestämmelser för Europeiska regionala 
utvecklingsfonden, Europeiska 
socialfonden och Sammanhållningsfonden 
samt om upphävande av förordning 
(EG) nr 1083/2006]45:

3. Genom undantag från artikel 10, och när 
det gäller de XXX euro som överförs från 
Sammanhållningsfonden [artikel XXX i 
förordning XX] för användning i 
medlemsstater som är berättigade till stöd 
från Sammanhållningsfonden, ska, för 
följande åtgärder, de högsta stödnivåerna 
vara de som tillämpas för 
Sammanhållningsfonden och som avses i 
artiklarna 22 och 110.3 i förordning (EU) 
nr XXX/2012 [förordning om 
gemensamma bestämmelser för Europeiska 
regionala utvecklingsfonden, Europeiska 
socialfonden, Sammanhållningsfonden, 
Europeiska jordbruksfonden för 
landsbygdsutveckling och Europeiska 
havs- och fiskerifonden som omfattas av 
den gemensamma strategiska ramen, om 
allmänna bestämmelser för Europeiska 
regionala utvecklingsfonden, Europeiska 
socialfonden och Sammanhållningsfonden 
samt om upphävande av förordning 
(EG) nr 1083/2006]45:

Or. pl
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Ändringsförslag 121
Victor Boştinaru

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Genom undantag från artikel 10, och när 
det gäller de 10 000 000 000 euro som
överförs från Sammanhållningsfonden 
[artikel XXX i förordning XX] för 
användning i medlemsstater som är 
berättigade till stöd från 
Sammanhållningsfonden, ska, för följande 
åtgärder, de högsta stödnivåerna vara de 
som tillämpas för Sammanhållningsfonden 
och som avses i artiklarna 22 och 110.3 i 
förordning (EU) nr XXX/2012 [förordning 
om gemensamma bestämmelser för 
Europeiska regionala utvecklingsfonden, 
Europeiska socialfonden, 
Sammanhållningsfonden, Europeiska 
jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 
och Europeiska havs- och fiskerifonden 
som omfattas av den gemensamma 
strategiska ramen, om allmänna 
bestämmelser för Europeiska regionala 
utvecklingsfonden, Europeiska 
socialfonden och Sammanhållningsfonden 
samt om upphävande av förordning
(EG) nr 1083/2006]45:

3. Genom undantag från artikel 10, och när 
det gäller de XXX euro som tillhandahålls
från Sammanhållningsfonden [artikel XXX 
i förordning XX] för användning i 
medlemsstater som är berättigade till stöd 
från Sammanhållningsfonden, ska, för 
följande åtgärder, de högsta stödnivåerna 
vara de som tillämpas för 
Sammanhållningsfonden och som avses i 
artiklarna 22 och 110.3 i förordning
(EU) nr XXX/2012 [förordning om 
gemensamma bestämmelser för Europeiska 
regionala utvecklingsfonden, Europeiska 
socialfonden, Sammanhållningsfonden, 
Europeiska jordbruksfonden för 
landsbygdsutveckling och Europeiska 
havs- och fiskerifonden som omfattas av 
den gemensamma strategiska ramen, om 
allmänna bestämmelser för Europeiska 
regionala utvecklingsfonden, Europeiska 
socialfonden och Sammanhållningsfonden 
samt om upphävande av förordning
(EG) nr 1083/2006]45:

Or. en

Motivering

Inga konkreta belopp kan anges förrän förhandlingarna om den framtida fleråriga 
budgetramen har avslutats.
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Ändringsförslag 122
Nuno Teixeira

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 3 – led b – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) Järnväg och inre vattenvägar. i) Järnväg, inre vattenvägar och 
höghastighetsvattenvägar.

Or. pt

Ändringsförslag 123
Ana Miranda

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 3 – led b – led iii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

iii) Transportförbindelser på land till 
hamnar och flygplatser, utveckling av 
multimodala plattformar och hamnar samt 
hållbara sjöfartsförbindelser.

Or. es

Ändringsförslag 124
Luís Paulo Alves

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 3 – led b – led iii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

iii) Transportförbindelser på land till 
hamnar och flygplatser, utveckling av 
multimodala plattformar och hamnar, samt 
åtgärder som stöder ny teknik och 
innovation för alla transportmedel.

Or. pt
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Ändringsförslag 125
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 3 – led b – led iii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

iii) Transportförbindelser på land till 
hamnar och flygplatser, utveckling av 
multimodala plattformar och hamnar, 
inbegripet isbrytningskapacitet, i EU:s 
samtliga regioner.

Or. fr

Ändringsförslag 126
Tomasz Piotr Poręba

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 3 – led b – led iiia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iiia) Åtgärder som inriktas på minskning 
av bullret från järnvägar, bland annat 
genom eftermodifiering av befintlig 
rullande materiel i syfte att garantera en 
ett praktiskt utnyttjande av TEN-T-nätet 
och uppfylla bullerkraven.

Or. en

Ändringsförslag 127
Luís Paulo Alves

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 3 – led b – led iiia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iiia) Sjö- och flygransportförbindelser till 
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avlägsna områden och öregioner med 
stora kommunikationssvårigheter med 
europeiska fastlandet.

Or. pt

Ändringsförslag 128
Tomasz Piotr Poręba

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 3 – led c – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) Det europeiska trafikstyrningssystemet 
för tåg (ERTMS).

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

Or. en

Ändringsförslag 129
Nuno Teixeira

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 3 – led c – led iia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iia) Åtgärder för att stödja utvecklingen 
av höghastighetsvattenvägar.

Or. pt

Ändringsförslag 130
Victor Boştinaru

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 3a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. För att garantera högsta möjliga 
absorption av de överförda medlen i alla 
medlemsstater som är berättigade till stöd 
från Sammanhållningsfonden kommer 
särskild uppmärksamhet att ägnas åt 
stödåtgärder för program inom ramen för 
Fonden för ett sammanlänkat Europa 
som syftar till att stärka den institutionella 
kapaciteten och effektiviteten för 
offentliga förvaltningar och offentliga 
tjänster med anknytning till utveckling 
och genomförande av de projekt som 
avses i punkt 1.

Or. en

Ändringsförslag 131
Markus Pieper

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. För att stödja medlemsstater 
berättigade till stöd från 
Sammanhållningsfonden som kan ha 
svårigheter att utforma projekt av 
tillräcklig mognadsgrad, kvalitet och 
tillräckligt mervärde för EU ska 
kommissionen anordna ytterligare 
ansökningsomgångar. För att garantera 
högsta möjliga absorption av de överförda 
medlen i alla medlemsstater som är 
berättigade till stöd från 
Sammanhållningsfonden kommer 
särskild uppmärksamhet att ägnas åt 
stödåtgärder för program inom ramen för 
Fonden för ett sammanlänkat Europa 
som syftar till att stärka den institutionella 
kapaciteten och effektiviteten för 
offentliga förvaltningar och offentliga 
tjänster med anknytning till utveckling 
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och genomförande av de projekt som 
anges i bilaga 1 till denna förordning.

Or. en

Ändringsförslag 132
Victor Boştinaru

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 3b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3b. De medel från 
Sammanhållningsfonden som används 
för att finansiera projekt inom 
transportsektorn i de medlemsstater som 
är berättigade till stöd från denna fond 
ska inte räknas in i 
Sammanhållningsfondens utgiftstak.

Or. en

Motivering

Medel från Sammanhållningsfonden som används för ett instrument som inte omfattas av 
fonden, till exempel FSE, ska inte räknas in i utgiftstaket.

Ändringsförslag 133
Victor Boştinaru

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 134
Victor Boştinaru

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Åtgärder med stöd genom 
finansieringsinstrument ska väljas ut enligt 
principen ”först-till-kvarn” och ska 
eftersträva sektoriell diversifiering i 
enlighet med artiklarna 3 och 4 samt
garantera geografisk diversifiering mellan 
medlemsstaterna.

Or. en

Ändringsförslag 135
Luís Paulo Alves

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7a. Kommissionen ska införa särskilt 
anpassade program för avlägsna områden 
och öregioner, inom områdena transport, 
energi och kommunikation, så att målen i 
denna förordning kan uppnås för de 
yttersta randområdena. 

Or. pt

Ändringsförslag 136
Victor Boştinaru

Förslag till förordning
Artikel 21 – stycke 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 137
Victor Boştinaru

Förslag till förordning
Artikel 21 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 138
Victor Boştinaru

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 139
Oldřich Vlasák

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 140
Oldřich Vlasák

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 141
Ana Miranda

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska vidta informations-
och kommunikationsåtgärder avseende 
projekt och resultat inom ramen för Fonden 
för ett sammanlänkat Europa. Budgeten för 
kommunikation enligt denna förordning 
ska dessutom även omfatta en 
kommunikationspolicy för unionens 
politiska prioriteringar47.

2. Kommissionen ska vidta informations-
och kommunikationsåtgärder avseende 
projekt och resultat inom ramen för Fonden 
för ett sammanlänkat Europa. 
Kommissionen ska prioritera information 
och kommunikation via internet om 
projekten och resultaten av mekanismen 
Fonden för ett sammanlänkat Europa.
Budgeten för kommunikation enligt denna 
förordning ska dessutom även omfatta en 
kommunikationspolicy för unionens 
politiska prioriteringar47.

Or. es
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Ändringsförslag 142
Markus Pieper

Förslag till förordning
Bilaga – del 1 - avsnitt a – punkt 2 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Inre vattenvägar: Genomförbarhetsstudie 
för förbindelsen mellan 
Mittellandkanalen och Twentekanalen.

Or. en

Ändringsförslag 143
Hans-Gert Pöttering

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 144
Hans-Gert Pöttering

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

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

Or. en

Ändringsförslag 145
Hans-Gert Pöttering

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

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



PE496.462v01-00 68/72 AM\913372SV.doc

SV

Or. en

Ändringsförslag 146
Hans-Gert Pöttering

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

I förväg identifierade sträckor: Hannover 
– Osnabrück – Hengelo/Enschede –
Deventer/Zutphen – Amsterdam
Typ: multimodal
Beskrivning/datum: Studie av hela den 
gränsöverskridande regionen för att 
minska koldioxidutsläpp, exempelvis 
genom införande av trafik- och 
rörlighetsstyrningssystem och en mer 
välavvägd ”bördefördelning” mellan de 
olika trafiksätten

Or. en

Ändringsförslag 147
Hans-Gert Pöttering

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

gränsen till BY – Warszawa – Poznań –
Frankfurt/Oder – Berlin – Hannover –
Osnabrück – Enschede – Utrecht –
Amsterdam/Rotterdam – Felixstowe –
Birmingham/Manchester – Liverpool
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I förväg identifierade sträckor: Berlin –
Hannover – Nederländerna
Typ: väg
Beskrivning/datum: Uppgradering av 
flera sträckor (den nederländska A1, den 
tyska A30), inklusive förbindelser till 
nord–syd-axlarna

Or. en

Ändringsförslag 148
Hans-Gert Pöttering

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

I förväg identifierade sträckor: 
Ruhrområdet – Münster – Osnabrück –
Hamburg
Typ: väg
Beskrivning/datum: Utbyggnad av den 
tyska A1 till sex filer, sträckan 
”Kamen-korsningen” till 
”Lotte/Osnabrück-korsningen”

Or. en

Ändringsförslag 149
Lena Kolarska-Bobińska

Förslag till förordning
Bilaga – del 1 – avsnitt a – punkt 2 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 150
Lena Kolarska-Bobińska

Förslag till förordning
Bilaga – del 1 – avsnitt a – punkt 2 – tabell 1 – rad 2 – kolumn 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

gränsen till BY – Warszawa – Poznań –
gränsen till DE

gränsen till UA– Lublin – Warszawa –
Poznań – gränsen till DE

Or. en

Ändringsförslag 151
Ana Miranda

Förslag till förordning
Bilaga – del 1 – avsnitt a – punkt 7 – stycke 1 – mening 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Lissabon – Aveiro – Oporto Lissabon – Aveiro – Oporto – Vigo
(Detta skulle möjliggöra anslutning av 
Galicien till den portugisiska korridoren. 
Detta skulle vara en garanti för att den 
konventionella järnvägslinjen Porto–Vigo 
inte försvinner och skulle dessutom skapa 
en anslutning till den galicisk–portugisiska 
atlantkorridoren.)

Or. es
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Ändringsförslag 152
Iuliu Winkler, Petru Constantin Luhan, Iosif Matula

Förslag till förordning
Bilaga – del 1 – avsnitt b – rad -1 (ny) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Bukarest – gränsen till Republiken 
Moldavien – Gränsöverskridande –
Järnväg - Studier pågår 

Or. ro

Ändringsförslag 153
Lena Kolarska-Bobińska

Förslag till förordning
Bilaga – del 1 – avsnitt b – rad 27a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Gränsen till UA (Lviv) – Lublin –
Warszawa
Gränsöverskridande
Järnväg 
uppgradera sträckan

Or. en

Ändringsförslag 154
Lena Kolarska-Bobińska

Förslag till förordning
Bilaga – del 2 – tabell a – rad 8a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8a. Diversifieringskorridorer för 
oljeförsörjning i de centrala delarna av 
östra Europa:
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Syfte
Driftskompatibilitet för oljeledningsnätet i 
de centrala delarna av östra Europa för 
att öka försörjningstryggheten och 
minska miljöriskerna 

Berörda medlemsstater: 
Polen, Slovakien, Tjeckien, Tyskland, 
Ungern, Österrike.

Or. en

Motivering

Denna korridor finns med i TEN-T-riktlinjen, men finns av något outgrundligt skäl inte med 
på denna förteckning.


