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KORTFATTAD MOTIVERING

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

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

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

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

En starkare inriktning på gränsöverskridande projekt i gränsregioner 

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

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

FSE bör i vissa fall tillhandahålla stöd till hela nätet. 

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

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

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

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

ÄNDRINGSFÖRSLAG

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

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Ändringsförslag 2

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10a) Med ”hela nätet” avses ett 
europatäckande transportnätverk enligt 
kapitel II i förordning (EU) nr 
XXXX/2012 [riktlinjer för TEN-T] genom 
att garantera tillträde till den inre 
marknaden och sammankoppling av alla 
regioner i unionen, däribland de avlägsna 
och yttre randområdena, och därmed 
stärka den ekonomiska, sociala och 
territoriella sammanhållningen mellan 
dem.

Or. en

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Artikel 3 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Motivering

Gränsregionerna lider av sitt perifera läge och är därför särskilt beroende av förbindelser 
med EU:s transportnätverk. Infrastrukturprojekt för att komplettera felande länkar och 
undanröja flaskhalsar bör härigenom uppmuntras i gränsregioner genom att sammanlänka 
dem med stomnätet och sålunda garantera bättre tillträde till den inre marknaden.
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Ändringsförslag 4

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, 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 
transportvägar som fått stöd genom Fonden 
för ett sammanlänkat Europa och genom 
att använda kvoter och högre grader av 
medfinansiering enligt artikel 10 i denna 
förordning.

Or. en

Motivering

Gränsregionerna lider av sitt perifera läge och är därför särskilt beroende av förbindelser 
med EU:s transportnätverk. Genom högre medfinansieringsnivåer och kvoter bör 
medlemsstaterna uppmuntras att investera i infrastrukturprojekt i gränsöverskridande 
regioner och därigenom ge tillträde till den inre marknaden och bidra till bättre 
sammanhållning mellan EU:s regioner.

Ändringsförslag 5

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 i 
enlighet med denna förordning endast i de 
medlemsstater som är berättigade till stöd 
från Sammanhållningsfonden.
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Or. en

Motivering

De 10 miljarder euro som överförs från sammanhållningsfonden är endast öronmärkta för 
infrastrukturprojekt i sammanhållningsländerna.

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Mer stöd bör ges till den administrativa kapacitetsutvecklingen för att med framgång 
genomföra programmen på nationell och regional nivå.

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Efter halvtidsutvärderingen enligt 
artikel 26.1 får kommissionen överföra 

utgår



PE491.329v01-00 8/18 PA\905630SV.doc

SV

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. 

Or. en

Motivering

Flexibilitet och budgetomfördelning mellan sektorerna i FSE bör undvikas. Medel som är 
öronmärkta för transportinfrastruktur, framför allt de 10 miljarder euro som tas från 
Sammanhållningsfonden, bör endast användas för att stödja transportinfrastruktur.

Ändringsförslag 8

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) åtgärder för att genomföra hela nätet 
enligt kapitel II i förordning (EU) nr 
XXXX/2012 [riktlinjer för TEN-T] när 
sådana åtgärder bidrar till att underlätta 
gränsöverskridande trafik eller undanröja 
flaskhalsar och när dessa åtgärder också 
bidrar till utvecklingen av stomnätet till 
ett tak av 5 % av finansieringsramen för 
transport i enlighet med artikel 5 i denna 
förordning.

Or. en

Motivering

Anpassning till ändringsförslaget till artikel 2 – punkt 10a (ny).
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Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – led ga (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Motivering

Trots att miljövänlig transport är ett energi- och koldioxideffektivt sätt är det också en fråga 
för kontinuerlig förbättring av fordonsbeståndet för att helt bidra till smarta och hållbara 
transporter och för att hjälpa övergången till de nya normerna. 

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 8a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Motivering

För att ge stöd till förberedelse och genomförande av projekt, framför allt till medlemsstater 
som saknar tillräcklig beredskap och administrativ kapacitet.

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Bidrag till bygg- och 
anläggningsarbeten: 

b) Bidrag till bygg- och 
anläggningsarbeten: 

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

i) Järnväg och inre vattenvägar: unionens 
finansiella stöd ska uppgå till 20 % av den 
stödberättigande kostnaden. Stödnivån ska
ökas till 30 % för åtgärder för att ta itu med 
flaskhalsar. Stödnivån ska höjas till 40 % 
för åtgärder som gäller gränsöverskridande 
avsnitt. Av medlen inom ramen för FSE 
ska 30 % öronmärkas för program om 
gränsövergångsställen. Endast sedan 
förslag till projekt med 
gränsöverskridande dimension har 
lämnats in kommer medlemsstaterna att 
tilldelas medel för andra projekt.

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

ii) Transportförbindelser på land till 
hamnar och flygplatser: åtgärder för att 
minska bullret från godstransporter på 
järnväg genom eftermodifiering av 
befintlig rullande materiel, utveckling av 
hamnar och multimodala plattformar samt 
åtgärder för stöd till ny teknik och 
innovation för alla transportsätt:  
unionens finansiella stöd får inte överstiga 
20 % av den stödberättigade kostnaden.
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Or. en

Motivering

Gränsöverskridande projekt i gränsregioner slutförs ofta sist och avslutas i många fall inte 
alls. En öronmärkning av 30 procent av medlen ska ge en extra stimulans åt medlemsstaterna 
att koncentrera sig på dessa mycket svåra projekt och skulle underlätta slutförandet av dem.

Ändringsförslag 13

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 gäller 
gränsöverskridande avsnitt och som 
respekterar de nationella anslagen inom 
ramen för Sammanhållningsfonden.

Or. en

Motivering

Samma som ändringsförslag 12.

Ändringsförslag 14

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) De 10 000 000 000 euro som överförs 
från Sammanhållningsfonden bör inte 
räknas in i taket på 2,5 % av BNP för 
sammanhållningsländer.

Or. en
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Motivering

De flesta projekt som ska finansieras är gränsöverskridande projekt och begränsningen skulle 
kunna leda till en ojämn behandling av de två sidorna av ett projekt. Dessutom skapar den för 
de medlemsstater som är berättigade till stöd från Sammanhållningsfonden ojämlik 
behandling mellan ovannämnda 21,7 miljarder euro och beloppet på 10 miljarder euro, 
eftersom det under det konkurrensbaserade projektgenomförandet är omöjligt att respektera 
ett sådant tak, t.ex. de fasta landsspecifika anslagen.

Ändringsförslag 15

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3b) När projekt har uppnått tillräcklig 
mognadsgrad, kvalitet och tillräckligt 
EU-mervärde enligt de mål och kriterier 
som fastställs i denna förordning väljer 
kommissionen i största möjliga 
utsträckning de projekt som tar hänsyn 
till de nationella anslagen inom ramen för 
Sammanhållningsfonden.

Or. en

Motivering

Eftersom ett belopp på 10 miljarder euro överförs från Sammanhållningsfonden (en 
samfinansierad förvaltningsfond) till FSE (ett centraliserat förvaltningsinstrument), men som 
endast är riktat till sammanhållningsländer, är det viktigt att förtydliga det 
projekturvalsförfarande som är tillämpligt i detta fall och hur det kommer att vara möjligt att 
under processen i största möjliga utsträckning respektera de nationella anslagen.

Ändringsförslag 16

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3c) 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 
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stödåtgärder för program inom ramen för 
denna förordning som syftar till att stärka 
den institutionella kapaciteten och 
effektiviteten för offentliga förvaltningar 
och offentliga tjänster med anknytning till
utveckling och genomförande av projekt 
för att uppnå målsättningarna för FSE. 

Or. en

Motivering

Eftersom ett belopp på 10 miljarder euro överförs från Sammanhållningsfonden (en 
samfinansierad förvaltningsfond) till FSE (ett centraliserat förvaltningsinstrument), men som 
endast är riktat till sammanhållningsländer, är det viktigt att förtydliga projektens 
urvalsförfarande som är tillämpligt i detta fall och hur det kommer att vara möjligt att under 
processen i största möjliga utsträckning ta hänsyn till de nationella anslagen.

Ändringsförslag 17

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3d) 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 kommer 
ytterligare ansökningsomgångar att 
anordnas i enlighet med artikel 11.2 i 
denna förordning.

Or. en

Motivering

Eftersom ett belopp på 10 miljarder euro överförs från Sammanhållningsfonden (en 
samfinansierad förvaltningsfond) till FSE (ett centraliserat förvaltningsinstrument), men som
endast är riktat till sammanhållningsländer, är det viktigt att förtydliga projektens 
urvalsförfarande som är tillämpligt i detta fall och hur det kommer att vara möjligt att under 
processen i största möjliga utsträckning ta hänsyn till de nationella anslagen.
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Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Artikel 11a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Motivering

Medlemsstater med finansiella svårigheter är särskilt beroende av infrastruktur eftersom 
infrastruktur ökar sysselsättningen och stimulerar tillväxten.
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Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Innan kommissionen fattar något av de 
beslut som avses i punkterna 1, 2 och 3 ska 
den utreda ärendet och underrätta de 
berörda stödmottagarna så att de kan lägga 
fram sina synpunkter inom en viss tid. 

4. Innan kommissionen fattar något av de 
beslut som avses i punkterna 1, 2 och 3 ska 
den utreda ärendet och underrätta de 
berörda stödmottagarna så att de kan lägga 
fram sina synpunkter inom minst 
tre månader. 

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 20

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Motivering

Användningen av finansieringsinstrument för vara väl reglerad och tillräckliga garantier bör 
tillhandahållas för att minimera risken för offentliga medel och öka hävstångseffekterna. 
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Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Befogenheterna att anta de delegerade 
akter som anges i artikel 20 ska ges 
kommissionen tills vidare från och med 
dagen då denna förordning träder i kraft.

2. De delegeringar av befogenheter som 
anges i artiklarna…1 ska ges 
kommissionen för en period av tre år från 
och med den …2. Kommissionen ska 
utarbeta en rapport om delegeringen av 
befogenhet senast nio månader före 
utgången av treårsperioden. Delegeringen 
av befogenhet ska genom tyst medgivande 
förlängas med perioder av samma längd, 
såvida inte Europaparlamentet eller rådet 
motsätter sig en sådan förlängning senast 
tre månader före utgången av perioden i 
fråga.
_________________
* EUT: för in det datum då denna 
förordning träder i kraft.

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. En delegerad akt som antas i enlighet 
med artikel 20 ska träda i kraft endast om 
varken Europaparlamentet eller rådet har 
gjort invändningar mot den delegerade 
akten inom en period på två månader från 
den dag då akten delgavs 
Europaparlamentet och rådet, eller om 
både Europaparlamentet och rådet, före 

5. En delegerad akt som antas i enlighet 
med artikel 20 ska träda i kraft endast om 
varken Europaparlamentet eller rådet har 
gjort invändningar mot den delegerade 
akten inom en period på tre månader från 
den dag då akten delgavs 
Europaparlamentet och rådet, eller om 
både Europaparlamentet och rådet, före 
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utgången av den perioden, har underrättat 
kommissionen om att de inte kommer att 
invända. Denna period ska förlängas med 
två månader på Europaparlamentets eller 
rådets initiativ.

utgången av den perioden, har underrättat 
kommissionen om att de inte kommer att 
invända. Denna period ska förlängas med 
tre månader om Europaparlamentet eller 
rådet så begär.

Or. en

Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Senast i mitten av 2018 ska 
kommissionen ha utarbetat och lagt fram 
en utvärderingsrapport för 
Europaparlamentet om hur väl målen för 
alla åtgärder har uppnåtts (resultat och 
effekter), hur effektivt resurserna har 
utnyttjats och vilket EU-mervärde som 
åstadkommits, som underlag för ett beslut 
om huruvida åtgärderna ska förlängas, 
förändras eller avbrytas. Utvärderingen ska 
dessutom gälla möjligheterna till 
förenkling, programmets interna och 
externa överensstämmelse, målens relevans 
även i framtiden samt åtgärdernas bidrag 
till unionens prioriterade mål om smart och 
hållbar tillväxt för alla. I rapporten ska 
hänsyn tas till utvärderingsresultat som rör 
de långsiktiga effekterna av tidigare 
åtgärder.

1. Senast i mitten av 2016 ska 
kommissionen ha utarbetat och lagt fram 
en utvärderingsrapport för 
Europaparlamentet om hur väl målen för 
alla åtgärder har uppnåtts (resultat och 
effekter), hur effektivt resurserna har 
utnyttjats och vilket EU-mervärde som 
åstadkommits, som underlag för ett beslut 
om huruvida åtgärderna ska förlängas, 
förändras eller avbrytas. Utvärderingen ska 
dessutom gälla möjligheterna till 
förenkling, programmets interna och 
externa överensstämmelse, målens relevans 
även i framtiden samt åtgärdernas bidrag 
till unionens prioriterade mål om smart och 
hållbar tillväxt för alla, inbegripet 
inverkan på den ekonomiska, sociala och 
territoriella sammanhållningen. I 
rapporten ska hänsyn tas till 
utvärderingsresultat som rör de långsiktiga 
effekterna av tidigare åtgärder.

Or. en
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Ändringsförslag 24

Förslag till förordning
Bilaga – del I – tabell 2 – rad 4 – kolumn 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kanaler i västra Tyskland, 
Mittellandkanalen, Hannover – Magdeburg 
- Berlin

Kanaler i västra Tyskland, – Enschede –
Dortmund–Ems-kanalen –
Mittellandkanalen, Hannover – Magdeburg 
– Berlin

Or. en

Motivering

Genom undanröjandet av denna felande länk skapas en multimodal, grön förbindelse mellan 
öster och väster från Amsterdam till Berlin som sammanlänkar många transportsätt och är 
miljövänlig genom att trafiken därigenom avleds från motorvägar och järnvägsspår. Ett 
lastfartyg skulle spara 30 timmar på vägen från Rotterdam till Berlin.


