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Ændringsforslag 9
Vicente Miguel Garcés Ramón

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) To vigtige politiske initiativer har 
formet det regionale samarbejde med Den 
Europæiske Unions naboskabslande: det 
østlige partnerskab mellem Unionen og 
dens østlige nabolande og 
Middelhavsunionen mellem Unionen og 
dens sydlige nabolande i 
Middelhavsområdet. Disse initiativer udgør 
betydningsfulde politiske rammer for 
uddybningen af forbindelser med og 
mellem partnerlandene på grundlag af 
principperne om fælles ejerskab og delt 
ansvar.

(6) To vigtige politiske initiativer har 
formet det regionale samarbejde med Den 
Europæiske Unions naboskabslande: Det 
østlige partnerskab mellem Unionen og 
dens østlige nabolande og 
Middelhavsunionen, samt ARLEM (Den 
regionale og lokale Euro-
Middelhavsforsamling) mellem Unionen 
og dens sydlige nabolande i 
Middelhavsområdet. Disse initiativer udgør 
betydningsfulde politiske rammer for 
uddybningen af forbindelser med og 
mellem partnerlandene på grundlag af 
principperne om fælles ejerskab og delt 
ansvar.

Or. es

Ændringsforslag 10
Jean Roatta, Françoise Grossetête

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Siden lanceringen af den europæiske 
naboskabspolitik og etableringen af det 
europæiske naboskabs - og 
partnerskabsinstrument er der sket en 
række større ændringer i situationen. Der er 
bl.a. sket en uddybning af relationerne med 
partnerne, og der er blevet iværksat 
regionale initiativer og demokratiske 
overgangsprocesser i regionen. Det førte i 
2011 til udformningen af en ny vision for 
den europæiske naboskabspolitik som 

(7) Siden lanceringen af den europæiske 
naboskabspolitik og etableringen af det 
europæiske naboskabs - og 
partnerskabsinstrument er der sket en 
række større ændringer i situationen. Der er 
bl.a. sket en uddybning af relationerne med 
partnerne, og der er blevet iværksat 
regionale initiativer og demokratiske 
overgangsprocesser, særligt i de sydlige 
Middelhavslande efter begivenhederne i 
foråret 2011. Det førte i 2011 til 
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følge af en omfattende strategisk revision 
af politikken. Heri afstikkes de vigtigste 
mål for Unionens samarbejde med 
naboskabslandene, og der sikres i henhold 
til princippet om, at "flere reformer giver 
flere midler", og princippet om "gensidig 
ansvarlighed" større støtte til partnere, der 
går ind for at opbygge et demokratisk 
samfund og gennemføre reformer.

udformningen af en ny vision for den 
europæiske naboskabspolitik som følge af 
en omfattende strategisk revision af 
politikken. Denne politik afstikker de 
vigtigste mål for fremme af samarbejdet 
med og støtten til partnere, der går ind for 
at opbygge et mere retfærdigt og
demokratisk samfund, som respekterer 
menneskerettigheder og de 
grundlæggende frihedsrettigheder, i 
henhold til princippet om, at "flere 
reformer giver flere midler", og 
princippet om "gensidig ansvarlighed".

Or. fr

Ændringsforslag 11
Vicente Miguel Garcés Ramón

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Siden lanceringen af den europæiske 
naboskabspolitik og etableringen af det 
europæiske naboskabs- og 
partnerskabsinstrument er der sket en 
række større ændringer i situationen. Der er 
bl.a. sket en uddybning af relationerne med 
partnerne, og der er blevet iværksat 
regionale initiativer og demokratiske 
overgangsprocesser i regionen. Det førte i 
2011 til udformningen af en ny vision for 
den europæiske naboskabspolitik som 
følge af en omfattende strategisk revision 
af politikken. Heri afstikkes de vigtigste 
mål for Unionens samarbejde med 
naboskabslandene, og der sikres i henhold 
til princippet om, at "flere reformer giver 
flere midler", og princippet om "gensidig 
ansvarlighed" større støtte til partnere, der 
går ind for at opbygge et demokratisk 
samfund og gennemføre reformer.

(7) Siden lanceringen af den europæiske 
naboskabspolitik og etableringen af det 
europæiske naboskabs- og 
partnerskabsinstrument er der sket en 
række større politiske ændringer i både de 
sydlige og østlige nabolande.  Der er bl.a. 
sket en uddybning af relationerne med 
partnerne, og der er blevet iværksat 
regionale initiativer og demokratiske 
overgangsprocesser i regionen. Det førte i 
2011 til udformningen af en ny vision for 
den europæiske naboskabspolitik som 
følge af en omfattende strategisk revision 
af politikken. Heri afstikkes de vigtigste 
mål for Unionens samarbejde med 
naboskabslandene, og der sikres i henhold 
til princippet om, at "flere reformer giver 
flere midler", og princippet om "gensidig 
ansvarlighed" større støtte til partnere, der 
går ind for at opbygge et demokratisk 
samfund og gennemføre reformer.
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Or. es

Ændringsforslag 12
Jean Roatta, Françoise Grossetête

Forslag til forordning
Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8a) Instrumentets anvendelsesområde 
bør fremme en grænseoverskridende og 
differentieret tilgang med henblik på at 
fremme en hurtig og effektiv 
iværksættelse af disse programmer i de 
lande, der er omfattet af den europæiske 
naboskabspolitik, for at befordre den 
regionale og interregionale udvikling af 
projekter og fremme en decentraliseret 
samarbejdspolitik.

Or. fr

Ændringsforslag 13
Vicente Miguel Garcés Ramón

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Det er desuden vigtigt at fremme og 
lette samarbejdet til fælles gavn for 
Unionen og dens partnere, navnlig ved at 
samle bidragene fra interne og eksterne 
instrumenter på EU-budgettet, bl.a. til 
samarbejde på tværs af grænserne og 
infrastrukturprojekter af interesse for 
Unionen, som går gennem naboskabslande 
og berører andre samarbejdsområder.

(9) Det er desuden vigtigt at fremme og 
lette samarbejdet til fælles gavn for 
Unionen og dens partnere, navnlig ved at 
samle bidragene fra interne og eksterne 
instrumenter på EU-budgettet, bl.a. til 
samarbejde på tværs af grænserne og 
infrastrukturprojekter af interesse for 
Unionen, som går gennem naboskabslande, 
særligt projekter om energiproduktion og 
transport og berører andre 
samarbejdsområder, såsom FUI og 
videnoverførsel samt teknologi vedrørende 
energi med lav CO2-udledning og 
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energiudnyttelse.

Or. es

Ændringsforslag 14
Vicente Miguel Garcés Ramón

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Samarbejdet på tværs af grænserne vil 
om nødvendigt bidrage til gennemførelsen 
af eksisterende og fremtidige 
makroregionale strategier.

(12) Samarbejdet på tværs af grænserne vil 
om nødvendigt bidrage til gennemførelsen 
af eksisterende og fremtidige 
makroregionale strategier, især ved at 
prioritere gas -, el - og oliekorridorer, 
samt infrastruktur til lagring af naturgas.

Or. es

Ændringsforslag 15
Vicente Miguel Garcés Ramón

Forslag til forordning
Betragtning 13 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13a) Den støtte, der ydes bør også være i 
overensstemmelse med Unionens 
langsigtede klima - og energimål og i 
særdeleshed med klima - og 
energikøreplaner for 2050 og målet om en 
CO2-reduktion og opnåelse af 
emissionsreduktioner på 80-95 % i 2050.

Or. en

Ændringsforslag 16
Vicente Miguel Garcés Ramón
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Forslag til forordning
Betragtning 14 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14a) Den europæiske naboskabspolitik 
bør øge synergien med de multilaterale 
projekter indledt via Middelhavsunionen.

Or. es

Ændringsforslag 17
Vicente Miguel Garcés Ramón

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Unionen og dens medlemsstater bør 
forbedre sammenhængen og 
komplementariteten af deres respektive 
samarbejdspolitikker med nabolandene. 
For at sikre, at Unionens samarbejde og 
medlemsstaternes samarbejde supplerer og 
styrker hinanden, er det hensigtsmæssigt at 
sikre en fælles programmering, hvilket bør 
ske, når det overhovedet er muligt og 
relevant.

(15) Unionen og dens medlemsstater bør 
forbedre sammenhængen og 
komplementariteten af deres respektive 
samarbejdspolitikker med nabolandene, i 
det der også tages hensyn til prioriteterne 
i Europa 2020-strategien. For at sikre, at 
Unionens samarbejde og medlemsstaternes 
samarbejde supplerer og styrker hinanden, 
er det hensigtsmæssigt at sikre en fælles 
programmering, hvilket bør ske, når det 
overhovedet er muligt og relevant.

Or. es

Ændringsforslag 18
Adina-Ioana Vălean

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) EU-støtte i henhold til nærværende 
forordning bør i princippet være i 
overensstemmelse med partnerlandenes 

(16) EU-støtte i henhold til nærværende 
forordning bør være i overensstemmelse 
med partnerlandenes tilsvarende nationale, 
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tilsvarende nationale, regionale eller lokale 
strategier og foranstaltninger.

regionale eller lokale strategier og 
foranstaltninger.

Or. en

Ændringsforslag 19
Adina-Ioana Vălean

Forslag til forordning
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) I nabolande, hvor tilpasningen til 
EU's regler og standarder er et af de 
vigtigste politiske mål, er EU bedst 
placeret til at yde denne støtte. Visse 
specifikke former for støtte kan kun ydes 
på EU-plan. 

(17) I nabolande, hvor tilpasningen til EU's 
regler og standarder er et af de vigtigste 
politiske mål, bør EU forpligte sig til at 
yde rettidig og omkostningseffektiv 
bistand. Visse specifikke former for støtte 
kan kun ydes på EU-plan.

Or. en

Ændringsforslag 20
Adina-Ioana Vălean

Forslag til forordning
Betragtning 19 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19a) Energisamarbejde med nabolande, 
som er baseret på konvergens med 
Unionens interne markedsregler, 
herunder lovgivningsintegration, gradvis 
liberalisering og 
markedsgennemsigtighed er et 
nøgleelement i forbindelse med 
forsyningskildernes og transitruternes 
sikkerhed. På længere sigt vil 
overholdelse af den tredje energipakkes 
bestemmelser befordre sikkerhed, 
gennemsigtighed og 
omkostningseffektivitet på gas - og 
elektricitetsmarkederne.
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Or. en

Ændringsforslag 21
Jean Roatta, Françoise Grossetête

Forslag til forordning
Betragtning 19 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19a) Den støtte, der ydes inden for 
rammerne af det europæiske 
naboskabsinstrument, bør være adskilt fra 
den støtte, nogle lande modtager fra 
instrumentet til finansiering af 
udviklingssamarbejde (DCI); der bør 
være separat planlægning for de 
forskellige finansielle under den nye 
flerårige finansielle ramme (FFR) 2014-
2020.

Or. fr

Ændringsforslag 22
Vicente Miguel Garcés Ramón

Forslag til forordning
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Bekæmpelse af klimaændringerne er 
en af de store udfordringer, Unionen står 
over for, og der er et presserende behov for 
en indsats på internationalt plan. I 
overensstemmelse med 
hensigtserklæringerne i Kommissionens 
meddelelse fra juni 2011 om den flerårige 
finansielle ramme om at øge den 
klimarelaterede andel af EU-budgettet til 
mindst 20 % bør denne forordning bidrage 
til dette mål.

(20) Bekæmpelse af klimaændringerne er 
en af de store udfordringer, Unionen står 
over for, og der er et presserende behov for 
en indsats på internationalt plan, f.eks. ved 
at fremme vedvarende energi. I 
overensstemmelse med 
hensigtserklæringerne i Kommissionens 
meddelelse fra juni 2011 om den flerårige 
finansielle ramme om at øge den 
klimarelaterede andel af EU-budgettet til 
mindst 20 % bør denne forordning bidrage 
til dette mål. Initiativer såsom 
solarprogrammet for Middelhavsregionen 
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bør styrke dette mål.

Or. es

Ændringsforslag 23
Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen

Forslag til forordning
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Bekæmpelse af klimaændringerne er
en af de store udfordringer, Unionen står 
over for, og der er et presserende behov for 
en indsats på internationalt plan. I 
overensstemmelse med 
hensigtserklæringerne i Kommissionens 
meddelelse fra juni 2011 om den flerårige 
finansielle ramme om at øge den 
klimarelaterede andel af EU-budgettet til 
mindst 20 % bør denne forordning bidrage 
til dette mål.

(20) Bekæmpelse af klimaændringerne og 
sikring af energiforsyningerne er to af de 
store udfordringer, Unionen står over for, 
og der er et presserende behov for en 
indsats på internationalt plan. I 
overensstemmelse med 
hensigtserklæringerne i Kommissionens 
meddelelse fra juni 2011 om den flerårige 
finansielle ramme om at øge den 
klimarelaterede andel af EU-budgettet til 
mindst 20 % bør denne forordning bidrage 
til dette mål.

Or. en

Ændringsforslag 24
Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen

Forslag til forordning
Betragtning 20 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20a) EU har behov for at gøre en indsats 
uden for sine egne grænser for at 
garantere sikker og varieret 
energiforsyning til medlemsstaterne,

Or. en
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Ændringsforslag 25
Vicente Miguel Garcés Ramón

Forslag til forordning
Betragtning 22 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22a) Unionens forbindelser med 
nabolandene bør tage højde for deres 
eksisterende økonomiske og 
erhvervsmæssige strukturer med henblik 
på at bane vejen for politikker, som støtter 
små - og mellemstore virksomheder 
(SMV) og fremmer jobskabelse.

Or. es

Ændringsforslag 26
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den støtte, der ydes inden for rammerne 
af denne forordning, skal fremme et 
udvidet politisk samarbejde og en gradvis 
økonomisk integration mellem Unionen og 
partnerlandene og særlig gennemførelsen 
af partnerskabs- og samarbejdsaftaler, 
associeringsaftaler og andre eksisterende 
og fremtidige aftaler samt i fællesskab 
aftalte handlingsplaner.

1. Den støtte, der ydes inden for rammerne 
af denne forordning, skal fremme et 
udvidet politisk samarbejde og en gradvis 
økonomisk integration mellem Unionen og 
partnerlandene og særlig gennemførelsen 
af partnerskabs- og samarbejdsaftaler, 
associeringsaftaler og andre eksisterende 
og fremtidige aftaler samt i fællesskab 
aftalte makroregionale strategier og
handlingsplaner.

Or. ro

Ændringsforslag 27
Adina-Ioana Vălean

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – litra b
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) at sikre en gradvis integration på 
Unionens indre marked og et øget 
sektorsamarbejde og samarbejde på tværs 
af sektorer, bl.a. via en lovgivningsmæssig 
tilnærmelse og harmonisering af reglerne 
til EU-standarder og andre relevante 
internationale standarder, opbygning af de 
tilknyttede institutioner og investeringer, 
navnlig via fælles net;

b) at sikre en gradvis integration på 
Unionens indre marked og et øget 
sektorsamarbejde og samarbejde på tværs 
af sektorer via en lovgivningsmæssig 
tilnærmelse og harmonisering af reglerne 
til EU-standarder og andre relevante 
internationale standarder, opbygning af de 
tilknyttede institutioner og investeringer, 
navnlig via fælles infrastrukturnet, der 
skal sikre transitruternes diversificering 
og pålidelighed

Or. en

Ændringsforslag 28
Silvia-Adriana Ţicău

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) at gennemføre EU's makroregionale 
strategier for EU's nabolande, som 
omfatter de lande, der grænser op til EU, 
såvel som relaterede handlingsplaner

Or. ro

Ændringsforslag 29
Vicente Miguel Garcés Ramón

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) at sikre en bredtfavnende bæredygtig og 
inklusiv udvikling, fattigdomsbekæmpelse, 
bl.a. udvikling af den private sektor; at 
fremme den interne økonomiske, sociale 

d) at sikre en bæredygtig, retfærdig og 
inklusiv udvikling, sult - og
fattigdomsbekæmpelse, at fremme den 
økonomiske, sociale og territoriale 
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og territoriale samhørighed, udviklingen af 
landdistrikterne, klimaindsatsen og
modstandsdygtigheden over for katastrofer

samhørighed, udviklingen af 
landdistrikterne, bekæmpelsen af 
klimaændringer og fremme
modstandsdygtigheden over for katastrofer 
samt fremme F&U

Or. es

Ændringsforslag 30
Adina-Ioana Vălean

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) at sikre en bredtfavnende bæredygtig og 
inklusiv udvikling og 
fattigdomsbekæmpelse, herunder udvikling 
af den private sektor, at fremme den 
interne økonomiske, sociale og territoriale 
samhørighed, udviklingen af 
landdistrikterne, klimaindsatsen og 
modstandsdygtigheden over for katastrofer;

d) at sikre en bæredygtig og inklusiv 
udvikling, fattigdomsbekæmpelse, 
herunder udvikling af den private sektor; at 
fremme den interne økonomiske, sociale 
og territoriale samhørighed, udviklingen af 
landdistrikterne, energisamarbejde, 
klimaindsatsen og modstandsdygtigheden 
over for katastrofer;

Or. en

Ændringsforslag 31
Adina-Ioana Vălean

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) at fremme tillidsskabende 
foranstaltninger og andre foranstaltninger, 
der er med til at skabe sikkerhed og 
forebygge og løse konflikter

e) at fremme tillidsskabende 
foranstaltninger via konkrete 
foranstaltninger, der er med til at skabe 
sikkerhed og forebygge og løse konflikter

Or. en
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Ændringsforslag 32
Jean Roatta, Françoise Grossetête

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) at fremme udviklingen af vedvarende 
energiforsyning (vind-, vand-, sol - og 
fotovoltaisk energi) og bekæmpelse af 
klimaændringer, og dermed opfylde 
Europa 2020-strategiens mål om 
udvikling af energisammenkobling og 
energinet, såvel som den praktiske 
gennemførelse af solarprogrammet for 
Middelhavsområdet og DESERTEC-
programmet 

Or. fr

Ændringsforslag 33
Jean Roatta, Françoise Grossetête

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – litra e b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

eb) at sikre Unionens og dens 
partnerlande økonomisk 
konkurrenceevne ved at integrere de 
projekter og procedurer, som bedst 
opfylder de små - og mellemstore 
virksomheders (SMV) behov, og som vil 
gøre det nemmere for SMV'er at deltage i 
EU's indre marked 

Or. fr

Ændringsforslag 34
Jean Roatta, Françoise Grossetête
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Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – litra e c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ec) at koordinere EU's støtte til små - og 
mellemstore virksomheder og tilskynde til 
oprettelse af fælles foretagender mellem 
SMV'er i partnerlandene og EU-landene; 
at fremme udviklingen af SMV-projekter 
og investeringer i partnerlandene og 
derved mobilisere de nødvendige 
ressourcer, der skal til for at fremme et 
transnationalt samarbejde

Or. fr

Ændringsforslag 35
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) at øge det subregionale og regionale 
samarbejde og samarbejdet i 
naboskabsregionen samt samarbejdet på 
tværs af grænserne.

f) at øge det subregionale og regionale 
samarbejde og samarbejdet i 
naboskabsregionen samt det territoriale 
samarbejde og samarbejdet på tværs af 
grænserne, ved at fremme regional synergi 
og netværk på områder som miljø, 
klimaforandringer, energiforskning, 
informations- og 
kommunikationsteknologi (IKT), kultur 
og mobilitet.

Or. ro

Ændringsforslag 36
Jean Roatta, Françoise Grossetête

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – litra f a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) at anvende EU's forskning og 
udviklingspolitik, såsom Det Europæiske 
Fællesskabs syvende rammeprogram for 
forskning, teknologisk udvikling og 
demonstration (2007-2013) og det 
kommende ottende rammeprogram, anses 
for at være nøglen til samarbejde og til at 
inddrage partnerlandene i det europæiske 
forskningsrum af hensyn til den 
økonomiske konkurrenceevne; at betragte 
disse rammeprogrammer som et 
fundamentalt bidrag til økonomisk vækst, 
jobskabelse og innovation.

Or. fr

Ændringsforslag 37
Vicente Miguel Garcés Ramón

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Realiseringen af disse mål måles ved 
hjælp af bl.a. regelmæssige EU-rapporter 
om gennemførelsen af politikken, og hvad 
angår stk. 2, litra a), d) og e), ved hjælp af 
de relevante indikatorer, der er fastsat af 
internationale organisationer og andre 
relevante organer, hvad angår stk. 2, 
litra b), c) og d), ved hjælp af 
partnerlandenes tilpasning til Unionens 
retsforskrifter i det omfang, det er relevant, 
hvad angår stk. 2, litra c) og f), ved hjælp 
af en række relevante aftaler og 
samarbejdsforanstaltninger. Indikatorerne 
omfatter bl.a. hensigtsmæssigt overvågede 
demokratiske valg, omfanget af korruption, 
handelsmønster og indikatorer, der gør det 
muligt at måle de interne økonomiske 
forskelle, herunder
beskæftigelsesniveauet.

3. Realiseringen af disse mål måles ved 
hjælp af bl.a. regelmæssige EU-rapporter 
om gennemførelsen af politikken, og hvad 
angår stk. 2, litra a), d) og e), ved hjælp af 
de relevante indikatorer, der er fastsat af 
internationale organisationer og andre 
relevante organer, hvad angår stk. 2, 
litra b), c) og d), ved hjælp af 
partnerlandenes tilpasning til Unionens 
retsforskrifter i det omfang, det er relevant, 
hvad angår stk. 2, litra c) og f), ved hjælp 
af en række relevante aftaler og 
samarbejdsforanstaltninger. Indikatorerne 
omfatter bl.a. hensigtsmæssigt overvågede 
demokratiske valg, omfanget af korruption, 
handelsmønster og indikatorer, der gør det 
muligt at måle de interne økonomiske 
forskelle, såsom indkomstforskelle og
forskelle i beskæftigelsesniveauet, adgang 



AM\898870DA.doc 17/22 PE487.722v01-00

DA

til elektricitet og andre former for energi, 
vand og sanitet.

Or. es

Ændringsforslag 38
Jean Roatta, Françoise Grossetête

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen, medlemsstaterne og Den 
Europæiske Investeringsbank (EIB) sikrer 
kohærensen mellem den støtte, der ydes 
inden for rammerne af denne forordning, 
og anden støtte, der ydes af Unionen, 
medlemsstaterne og Den Europæiske 
Investeringsbank.

2. Kommissionen, medlemsstaterne og Den 
Europæiske Investeringsbank (EIB) sikrer 
kohærensen mellem den støtte, der ydes 
inden for rammerne af denne forordning, 
og anden støtte og finansielle 
instrumenter, såsom instrumentet til 
finansiering af udviklingssamarbejde 
(DCI), der stilles til rådighed af Unionen, 
medlemsstaterne og Den Europæiske 
Investeringsbank.

Or. fr

Ændringsforslag 39
Jean Roatta, Françoise Grossetête

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Unionen tager sammen med 
medlemsstaterne de nødvendige skridt til at 
garantere en passende koordinering og et 
passende samarbejde med multilaterale og 
regionale organisationer og enheder såsom 
de europæiske finansieringsinstitutioner, 
internationale finansieringsinstitutioner, De 
Forenede Nationers særorganisationer, 
fonde og programmer, private og politiske 
fonde og donorer uden for EU.

4. Unionen tager sammen med 
medlemsstaterne de nødvendige skridt til at 
garantere en passende langsigtet
koordinering og et passende samarbejde 
med multilaterale og regionale 
organisationer og enheder såsom de 
europæiske finansieringsinstitutioner, 
internationale finansieringsinstitutioner, De 
Forenede Nationers særorganisationer, 
fonde og programmer, private og politiske 
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fonde og donorer uden for EU.

Or. fr

Ændringsforslag 40
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) programmer, vedrørende Unionens 
makroregionale strategier og de dermed 
forbundne handlingsplaner;

Or. ro

Ændringsforslag 41
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) regionale programmer på tværs af 
grænser, der har til formål at fremme 
fælles regional synergi og netværk med 
nabolandene på områder som miljø, 
klimaforandringer, energi, forskning, 
informations- og 
kommunikationsteknologi, kultur, 
transport og mobilitet mellem nabolande 
via samarbejde mellem en eller flere 
regioner i medlemsstaterne med en eller 
flere regioner i partnerlandene. 

Or. ro

Ændringsforslag 42
Silvia-Adriana Ţicău
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Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvad angår flerlandeprogrammerne, skal 
der vedtages et omfattende 
programmeringsdokument, der omfatter en 
strategi og et flerårigt vejledende program i 
henhold til undersøgelsesproceduren, 
jf. artikel 15, stk. 3, i den fælles 
gennemførelsesforordning. Heri fastsættes 
prioriteterne for EU-støtten til regioner 
eller subregioner og det vejledende 
finansieringsniveau fordelt efter prioritet. 
Det skal strække sig over et passende 
flerårigt tidsrum.

3. Hvad angår de makroregionale 
flerlandeprogrammerne og strategier, skal 
der vedtages et omfattende 
programmeringsdokument, der omfatter en 
strategi og et flerårigt vejledende program i 
henhold til undersøgelsesproceduren, 
jf. artikel 15, stk. 3, i den fælles 
gennemførelsesforordning. Heri fastsættes 
prioriteterne for EU-støtten til regioner 
eller subregioner og det vejledende 
finansieringsniveau fordelt efter prioritet. 
Det skal strække sig over et passende 
flerårigt tidsrum.

Or. ro

Ændringsforslag 43
Adina-Ioana Vălean

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Når det er nødvendigt mere effektivt at 
gennemføre foranstaltninger til fælles gavn 
for Unionen og partnerlandene på områder 
såsom tværnationalt samarbejde og fælles 
net kan midlerne inden for rammerne af 
denne forordning samles med midler, der 
er omfattet af andre relevante EU-
forordninger om finansielle instrumenter. I 
så tilfælde beslutter Kommissionen, hvilket 
fælles sæt regler der skal finde anvendelse 
på gennemførelsen.

6. Når det er nødvendigt mere effektivt at 
gennemføre foranstaltninger til fælles gavn 
for Unionen og partnerlandene på områder 
såsom tværnationalt samarbejde og fælles 
net kan midlerne inden for rammerne af 
denne forordning samles med midler, der 
er omfattet af andre relevante EU-
forordninger om finansielle instrumenter, 
såsom Connecting Europe-facilitet. I så 
tilfælde beslutter Kommissionen, hvilket 
fælles sæt regler der skal finde anvendelse 
på gennemførelsen.

Or. en
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Ændringsforslag 44
Adina-Ioana Vălean

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. I tilfælde af kriser eller trusler mod 
demokratiet, retsstaten, 
menneskerettighederne og de 
grundlæggende friheder eller ved 
naturkatastrofer eller menneskeskabte 
katastrofer kan der foretages en ad hoc-
revision af programmeringsdokumenterne. 
Denne hasterevision skal sikre kohærensen 
mellem den EU-støtte, der ydes inden for 
rammerne af denne forordning, og den 
støtte, der ydes inden for rammerne af 
andre af Unionens finansielle instrumenter. 
En hasterevision kan føre til vedtagelsen af 
reviderede programmeringsdokumenter. 
Når det er tilfældet, sender Kommissionen 
de reviderede programmeringsdokumenter 
til Europa-Parlamentet og Rådet til 
orientering inden en måned efter deres 
vedtagelse.

9. I tilfælde af økonomiske, politiske eller 
energikriser eller trusler mod demokratiet, 
retsstaten, menneskerettighederne og de 
grundlæggende friheder eller ved 
naturkatastrofer eller menneskeskabte 
katastrofer kan der foretages en ad hoc-
revision af programmeringsdokumenterne. 
Denne hasterevision skal sikre kohærensen 
mellem den EU-støtte, der ydes inden for 
rammerne af denne forordning, og den 
støtte, der ydes inden for rammerne af 
andre af Unionens finansielle instrumenter. 
En hasterevision kan føre til vedtagelsen af 
reviderede programmeringsdokumenter. 
Når det er tilfældet, sender Kommissionen 
de reviderede programmeringsdokumenter 
til Europa-Parlamentet og Rådet til 
orientering inden en måned efter deres 
vedtagelse.

Or. en

Ændringsforslag 45
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) omkring et flodområde, der dækker de 
territoriale enheder svarende til NUTS 2-
niveau eller tilsvarende, langs et 
flodområde mellem partnerlande og/eller 
Den Russiske Føderation

Or. ro
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Ændringsforslag 46
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1 – litra c b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

cb) makroregioner, der allerede er dækket 
af EU-strategier eller synergi;

Or. ro

Ændringsforslag 47
Lena Kolarska-Bobińska

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. De vejledende tildelinger af midler til 
de fælles operationelle programmer er 
hovedsageligt baseret på befolkningen i de 
støtteberettigede områder. Ved 
fastsættelsen af de vejledende tildelinger 
kan der foretages tilpasninger, der afspejler 
behovet for at skabe balance mellem 
bidragene fra Den Europæiske Fond for 
Regionaludvikling og bidragene fra 
budgettet for dette instrument samt andre 
faktorer, der påvirker samarbejdets 
intensitet såsom særlige kendetegn i 
grænseområderne og deres kapacitet til at 
forvalte og absorbere EU-støtten.

4. Ved fastsættelsen af de vejledende 
tildelinger af midler kan der foretages 
tilpasninger, der afspejler behovet for at 
skabe balance mellem bidragene fra Den 
Europæiske Fond for Regionaludvikling og 
bidragene fra budgettet for dette instrument 
samt andre faktorer, der påvirker 
samarbejdets intensitet såsom særlige 
kendetegn i grænseområderne og deres 
kapacitet til at forvalte og absorbere EU-
støtten.

Or. en

Ændringsforslag 48
Silvia-Adriana Ţicău
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Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Finansieringsrammen for 
gennemførelsen af denne forordning i 
perioden 2014-2020 er på 
18 182 300 000 EUR (i løbende priser). Op 
til 5 % af finansieringsrammen tildeles 
programmerne for samarbejde på tværs af 
grænserne, jf. artikel 6, stk. 1, litra c).

1. Finansieringsrammen for 
gennemførelsen af denne forordning i 
perioden 2014-2020 er på 
18 182 300 000 EUR (i løbende priser). Op 
til 15 % af finansieringsrammen tildeles 
programmerne for samarbejde på tværs af 
grænserne, jf. artikel 6, stk. 1, litra c). ab) 
og ca).

Or. ro

Ændringsforslag 49
Lena Kolarska-Bobińska

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Finansieringsrammen for 
gennemførelsen af denne forordning i 
perioden 2014-2020 er på 
18 182 300 000 EUR (i løbende priser). Op 
til 5 % af finansieringsrammen tildeles 
programmerne for samarbejde på tværs af 
grænserne, jf. artikel 6, stk. 1, litra c).

1. Finansieringsrammen for 
gennemførelsen af denne forordning i 
perioden 2014-2020 er på 
18 182 300 000 EUR (i løbende priser). Op 
til 10 % af finansieringsrammen tildeles 
programmerne for samarbejde på tværs af 
grænserne, jf. artikel 6, stk. 1, litra c).

Or. en


