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KORT BEGRUNDELSE

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

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

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

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

Et stærkere fokus på grænseoverskridende projekter i grænseregionerne 

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

Stærke synergier bør desuden etableres mellem CEF og Samhørighedsfonden 
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Der bør ligeledes udvikles synergier med hensyn til infrastrukturelle grænseprojekter med de 
territorielle samarbejdsprogrammer, som finansieres af Den Europæiske Fond for 
Regionaludvikling (EFRU) og Samhørighedsfonden. Infrastrukturelle grænseprojekter også i 
rigere regioner bør være berettiget til støtte fra EFRU i vækst- og 
beskæftigelsesprogrammerne.

CEF bør i nogle tilfælde yde støtte til det samlede net 

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

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

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

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

ÆNDRINGSFORSLAG

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

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6a) Der skal opnås snævre synergier 
mellem CEF's finansieringsinstrumenter 
og EFRU med henblik på at finansiere 
infrastrukturer i grænseregionerne i 
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forbindelse med det samlede net.

Or. en

Ændringsforslag 2

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10a) "det samlede net": et transportnet på 
tværs af Europa jf. kapitel II i forordning 
(EU) nr. XXXX/2012 [TEN-T-
retningslinjerne], som sikrer, at alle 
regioner i Unionen, også fjerntliggende 
regioner og regioner i den yderste periferi, 
har adgang til det indre marked og er 
indbyrdes forbundne, hvilket styrker disse 
regioners indbyrdes økonomiske, sociale 
og territoriale samhørighed

Or. en

Ændringsforslag 3

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) at etablere manglende forbindelsesled 
og fjerne flaskehalse, navnlig i 
grænseoverskridende områder.

Or. en

Begrundelse

Grænseregionerne lider under deres perifere beliggenhed og er derfor særligt afhængige af 
tilslutninger til EU's transportnet. Infrastrukturprojekter vedrørende etablering af manglende 
forbindelsesled og fjernelse af flaskehalse bør hermed fremmes i grænseregionerne, idet de 
forbinder disse til hovednettet og således giver dem bedre adgang til det indre marked.
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Ændringsforslag 4

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

i) fjerne flaskehalse og slå bro over 
manglende forbindelser, både inden for 
transportinfrastrukturer og 
forbindelsespunkterne mellem dem ved 
grænseovergangene, hvilket skal måles på 
antallet af nye og forbedrede 
grænsekrydsende sammenkoblinger og 
eliminerede flaskehalse på transportruter, 
som har modtaget støtte fra CEF, og på 
anvendelsen af kvoter og en højere grad 
af samfinansiering jf. artikel 10 i denne 
forordning

Or. en

Begrundelse

Grænseregionerne lider under deres perifere beliggenhed og er derfor særligt afhængige af 
tilslutninger til EU's transportnet. En højere grad af samfinansiering og højere kvoter skal 
anspore medlemsstaterne til at investere i infrastrukturprojekter i grænseregionerne, som 
giver adgang til det indre marked og bidrager til en bedre samhørighed mellem regionerne i 
EU. 

Ændringsforslag 5

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Begrundelse

De 10 mia. EUR overført fra Samhørighedsfonden er øremærket til infrastrukturprojekter i 
samhørighedslandene.

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Der bør i højere grad ydes støtte til udviklingen af den administrative kapacitet med henblik 
på en vellykket gennemførelse af programmerne på nationalt og regionalt niveau. 

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Fleksibilitet og omfordeling af budgettet mellem sektorerne i CEF bør undgås. Midler 
øremærket til transportinfrastrukturen, navnlig de 10 mia. EUR fra Samhørighedsfonden, bør 
udelukkende være til støtte for transportinfrastrukturen.

Ændringsforslag 8

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Begrundelse

Er i tråd med ændringsforslaget til artikel 2, punkt 10 a (nyt).

Ændringsforslag 9

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Begrundelse

Selv om det er en energi- og CO2-effektiv transportform, er grønnere transport også relevant 
for en vedvarende forbedring af flådens miljøresultater for til fulde at bidrage til intelligent 
og bæredygtig transport og for at hjælpe med overgangen til de nye standarder.

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 8 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8a) Teknisk og administrativ bistand 
betragtes som støtteberettigede 
omkostninger.

Or. en

Begrundelse

For at sørge for støtte til forberedelsen og gennemførelsen af projekter, navnlig med hensyn 
til medlemsstater, hvis beredskab og administrative kapacitet ikke er tilstrækkelige.

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Begrundelse

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

Ændringsforslag 12

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

i) banetrafik og indlandsskibsfart:
størrelsen af Unionens finansielle støtte 
skal være 20 % af de støtteberettigede 
omkostninger; finansieringssatsen skal
forhøjes til 30 % for foranstaltninger, der 
specifikt vedrører flaskehalse; 
finansieringssatsen skal forhøjes til 40 % 
for foranstaltninger, der specifikt vedrører 
grænsekrydsende strækninger; 30 % af 
finansieringen inden for rammerne af 
CEF skal være øremærket til programmer 
vedrørende grænseovergange. Først når 
projektforslag med en 
grænseoverskridende dimension er blevet 
indleveret efter indkaldelse, kan 
medlemsstaterne modtage finansiering til 
andre projekter

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

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

Or. en
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Begrundelse

Grænseoverskridende projekter i grænseregionerne er ofte de sidste, der færdiggøres, og i 
mange tilfælde fuldendes de slet ikke. En øremærkning på 30 % af finansieringen skal 
tilskynde medlemsstaterne og regionerne til i højere grad at fokusere på disse meget 
vanskelige projekter og ville gøre det lettere at fuldende dem.

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Identisk med begrundelsen til ændringsforslag 12.

Ændringsforslag 14

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a) De 10 mia. EUR, der er overført fra 
Samhørighedsfonden, bør ikke medregnes 
i de 2,5 % af BNP, som er maksimum for 
de midler samhørighedsmedlemsstaterne 
kan modtage fra strukturfondene.

Or. en

Begrundelse

De fleste projekter, der skal finansieres, er grænseoverskridende, og denne beregning ville 
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kunne resultere i en ulige behandling af projektets to parter. Derudover vil det i 
samhørighedsmedlemsstaterne skabe ulige behandling af de to beløb på henholdsvis 21,7 
mia. EUR og 10 mia. EUR, da det under gennemførelsen af de konkurrencebaserede projekter 
ikke er muligt at respektere en sådan begrænsning som de helt faste landerammebevillinger.

Ændringsforslag 15

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3b) Når projekterne har nået en 
tilstrækkelig modenhedsgrad, har en 
tilstrækkelig kvalitet og EU-merværdi i 
henhold til målsætningerne og kriterierne 
i denne forordning, udvælger 
Kommissionen så vidt muligt de projekter, 
som overholder de nationale tildelinger i 
henhold til Samhørighedsfonden.

Or. en

Begrundelse

Eftersom beløbet på 10 mia. EUR overføres fra Samhørighedsfonden (en fond under delt 
forvaltning) til Connecting Europe-faciliteten (et centraliseret forvaltningsinstrument), men 
øremærkes til samhørighedsmedlemsstaterne, er det vigtig at præcisere proceduren for 
udvælgelse af projekter, og hvordan det vil være muligt under processen at overholde de 
nationale tildelinger i størst muligt omfang.

Ændringsforslag 16

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3c) For at sikre den størst mulige 
udnyttelse af de overførte midler i alle 
medlemsstater, der er berettiget til støtte 
fra Samhørighedsfonden, fokuseres der 
navnlig på programstøtteaktioner i 
henhold til denne forordning med henblik 
på at styrke den institutionelle kapacitet 
og effektiviteten i den offentlige 
administration og offentlige serviceydelser 
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i forbindelse med udvikling og 
gennemførelse af projekter, der 
gennemfører CEF-mål.

Or. en

Begrundelse

Eftersom beløbet på 10 mia. EUR overføres fra Samhørighedsfonden (en fond under delt 
forvaltning) til Connecting Europe-faciliteten (et centraliseret forvaltningsinstrument), men 
øremærkes til samhørighedsmedlemsstaterne, er det vigtig at præcisere proceduren for 
udvælgelse af projekter, og hvordan det vil være muligt under processen at overholde de 
nationale tildelinger i størst muligt omfang.

Ændringsforslag 17

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3d) For at støtte medlemsstater, som er 
berettiget til støtte fra 
Samhørighedsfonden, men som kan 
komme ud for vanskeligheder med at 
udforme projekter, som har nået en 
tilstrækkelig modenhedsgrad, har en 
tilstrækkelig kvalitet og EU-merværdi, vil 
der blive iværksat supplerende 
forslagsindkaldelser i henhold til artikel 
11, stk. 2, i denne forordning.

Or. en

Begrundelse

Eftersom beløbet på 10 mia. EUR overføres fra Samhørighedsfonden (en fond under delt 
forvaltning) til Connecting Europe-faciliteten (et centraliseret forvaltningsinstrument), men 
øremærkes til samhørighedsmedlemsstaterne, er det vigtig at præcisere proceduren for 
udvælgelse af projekter, og hvordan det vil være muligt under processen at overholde de 
nationale tildelinger i størst muligt omfang.
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Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Artikel 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 11a
1. Medlemsstater med finansielle 
vanskeligheder, der er omfattet af artikel 
22 og artikel 100, stk. 3, i forordning (EU) 
nr. XXX/XXXX (forordningen om fælles 
bestemmelser), kan ud over at øge 
medfinansieringssatsen med op til 10 % 
også i henhold til CEF efter egen 
anmodning anvende:
(i) ressourcer, der følger af genvundne 
pengestrømme inden for rammerne af 
CEF til infrastrukturprojekter
(ii) ressourcer, der følger af korrigerede 
og/eller genvundne pengestrømme inden 
for deres nationale rammebeløb for 
infrastrukturprojekter
(iii) de respektive beløb bør forvaltes på en 
centraliseret måde af Kommissionen 
inden for rammerne af et konkurrence-
og vækstprogram. Dette skal tilskynde til 
nationale investeringer såvel som til 
transnationale infrastrukturprojekter og 
derved bidrage til EU-merværdi.
_________________
1 Idem 3, artikel 11, stk. 3

Or. en

Begrundelse

Medlemsstater med finansielle vanskeligheder er særligt afhængige af infrastruktur, da den 
stimulerer vækst og skaber job. 
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Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 20

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Begrundelse

Anvendelsen af finansielle instrumenter børe være velreguleret, og der bør stilles 
tilstrækkelige garantier for at minimere risikoen for de offentlige midler og øge 
løftestangseffekten. 
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Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

5. En delegeret retsakt vedtaget i henhold 
til artikel 20 træder kun i kraft, hvis 
hverken Europa-Parlamentet eller Rådet 
har gjort indsigelse inden for en frist på 3
måneder fra meddelelsen af den 
pågældende retsakt til Europa-Parlamentet 
og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og 
Rådet inden udløbet af denne frist begge 
har informeret Kommissionen om, at de 
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ikke agter at gøre indsigelse. Fristen 
forlænges med to måneder på Europa-
Parlamentets eller Rådets initiativ.

ikke agter at gøre indsigelse. Fristen 
forlænges med tre måneder på Europa-
Parlamentets eller Rådets initiativ.

Or. en

Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Senest medio 2016 udarbejder 
Kommissionen en evalueringsrapport om 
opfyldelsen af målene for alle 
foranstaltninger (resultater og virkninger),
effektiviteten af ressourceudnyttelsen og 
den europæiske merværdi, med henblik på 
at der træffes en afgørelse om 
videreførelse, ændring eller suspension af 
foranstaltningerne. Evalueringen skal 
endvidere behandle muligheden for 
forenkling, den interne og eksterne 
sammenhæng, den fortsatte relevans af alle 
målsætninger samt foranstaltningernes 
bidrag til EU's prioriteter for intelligent, 
bæredygtig og inklusiv vækst, herunder 
indvirkningen på økonomisk, social og 
territorial samhørighed. Den skal også 
tage hensyn til resultaterne af evalueringen 
af de tidligere foranstaltningers virkninger 
på lang sigt.

Or. en

Ændringsforslag 24

Forslag til forordning
Bilag – del I – tabel 2 – række 4 – kolonne 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Vesttyske kanaler, Mittellandkanal, Westdeutsche Kanäle - Enschede -
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Hannover – Magdeburg - Berlin Dortmund-Ems-kanal, Mittellandkanal -
Hannover - Magdeburg - Berlin

Or. en

Begrundelse

Indsættelsen af denne manglende forbindelse skaber en multimodal øst-vest-akse fra 
Amsterdam til Berlin, som forbinder multiple transportformer og er miljøvenlig ved at 
omlægge trafikken fra hovedveje og togspor. Et fragtskib ville spare 30 timer på vejen fra 
Rotterdam til Berlin.


