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Ændringsforslag 13
Luís Paulo Alves

Forslag til forordning
Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4a) Unionen bør endvidere effektivt 
fremme det territoriale samarbejde 
mellem fjernområderne og deres 
nabostater, da disse regioner skal 
betragtes som Unionens privilegerede 
forposter med hensyn til en styrkelse af 
forbindelserne mellem EU og 
Nordamerika, Mellemamerika, 
Sydamerika, Afrika og Indien. 

Or. pt

Ændringsforslag 14
Luís Paulo Alves

Forslag til forordning
Betragtning 4 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4b) Unionen ville uden sine fjernområder 
ikke have nogen "forposter" i nærheden 
af andre kontinenter, og Unionens 
geografiske grænser ville være klart mere 
indskrænkede. Deres beliggenhed giver 
dem en privilegeret rolle med henblik på 
at uddybe de eksterne forbindelser til gavn 
for EU's globale tilstedeværelse.  
Fjernområderne bør derfor deltage i den 
europæiske naboskabspolitik og udnytte 
dens instrumenter, især instrumenterne til 
samarbejde på tværs af grænserne.

Or. pt
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Ændringsforslag 15
Luís Paulo Alves

Forslag til forordning
Betragtning 4 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4c) Integrationen og åbningen af disse 
regioner og geografiske områder uden for 
EU påvirkes ikke - og må ikke blive 
påvirket - af deres fjerne beliggenhed. 
Den rigdom af historiske, sproglige og 
kulturelle bånd, der knytter dem sammen 
med forskellige dele af verden, giver dem 
en privilegeret rolle med henblik på at 
uddybe disse forbindelser til gavn for 
EU's globale tilstedeværelse. 

Or. pt

Ændringsforslag 16
François Alfonsi
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Inden for rammerne af den europæiske 
naboskabspolitik tilbyder Unionen 
naboskabslandene et privilegeret forhold, 
der bygger på gensidig tilslutning til og 
fremme af værdier som demokrati og 
respekt for menneskerettighederne, 
retsstatsprincippet, god forvaltningspraksis 
og de markedsøkonomiske principper og 
en bæredygtig udvikling.

(5) Inden for rammerne af den europæiske 
naboskabspolitik tilbyder Unionen 
naboskabslandene et privilegeret forhold, 
der bygger på gensidig tilslutning til og 
fremme af værdier som demokrati og 
respekt for menneskerettighederne og for 
mindretals rettigheder, retsstatsprincippet, 
god forvaltningspraksis og de 
markedsøkonomiske principper og en 
bæredygtig udvikling.

Or. fr
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Ændringsforslag 17
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Støtten inden for rammerne af dette 
instrument og Den Europæiske Fond for 
Regionaludvikling bør ydes til 
programmerne for samarbejde på tværs af 
Den Europæiske Unions ydre grænser 
mellem partnerlandene og medlemsstaterne 
for at fremme en integreret og bæredygtig 
regional udvikling mellem grænseregioner, 
der støder op til hinanden, og en harmonisk 
territorial integration på tværs af Unionen 
og med nabolandene.

(8) Støtten inden for rammerne af dette 
instrument og Den Europæiske Fond for 
Regionaludvikling bør ydes til 
programmerne for samarbejde på tværs af 
Den Europæiske Unions ydre grænser 
mellem partnerlandene og medlemsstaterne 
for at fremme en integreret og bæredygtig 
regional udvikling mellem grænseregioner, 
der støder op til hinanden, og en harmonisk 
territorial integration på tværs af Unionen 
og med nabolandene. For at sikre en 
effektiv gennemførelse af samarbejdet 
tværs over de ydre grænser bør reglerne 
herfor harmoniseres med reglerne for det 
europæiske territoriale samarbejde.

Or. fr

Ændringsforslag 18
Riikka Manner

Forslag til forordning
Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8a) For at sikre, at 
gennemførelsesbestemmelserne for 
programmerne for samarbejde på tværs af 
grænserne er klare og tilstrækkeligt 
fleksible, bør det overvejes at samle de 
elementer, der definerer samarbejdet på 
tværs af grænserne, i én pakke i stedet for 
at have fælles 
gennemførelsesbestemmelser, som kun 
delvist definerer procedurerne for 
samarbejdet på tværs af grænserne.
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Or. fi

Ændringsforslag 19
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Forslag til forordning
Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9a) Under henvisning til udviklingen i 
Middelhavsområdet som følge af det 
arabiske forår er der behov for en 
integreret Euro-Middelhavspolitik, 
navnlig for at fremme investeringer og 
øge vækst og beskæftigelse samt sikre en 
afbalanceret udvikling i regionerne på 
begge sider af Middelhavet. 

Or. fr

Ændringsforslag 20
Riikka Manner

Forslag til forordning
Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10a) Den Europæiske Union har indgået 
forpligtelser med hensyn til 
partnerskabets nordlige dimension og skal 
derfor udvikle redskaber, som gør det 
muligt at deltage i samarbejdet på tværs af 
grænserne.  For at opnå et deltaljeret 
billede af den fortsatte finansiering af den 
nordlige dimension i den næste 
programmeringsperiode bør 
bestemmelserne vedrørende dette 
spørgsmål samles i denne forordning. 

Or. fi
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Begrundelse

Den nordlige dimension har et tydeligt regionalt præg; desuden er de deltagende lande med i 
det samarbejde, der finder sted inden for rammerne af programmerne for samarbejde på 
tværs af grænserne under det europæiske naboskabs- og partnerskabsinstrument. 

Ændringsforslag 21
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Unionen og dens medlemsstater bør 
forbedre sammenhængen og 
komplementariteten, hvad angår 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, effektiviteten og 
komplementariteten, hvad angår deres 
respektive samarbejdspolitikker med 
nabolandene. For at sikre, at Unionens 
samarbejde og medlemsstaternes 
samarbejde supplerer og styrker hinanden, 
særlig inden for områder som energi, 
transport, uddannelse og forskning, er det 
hensigtsmæssigt at sikre en fælles 
programmering og finansiering, som bør 
gennemføres, når det overhovedet er muligt 
og relevant.

Or. fr

Ændringsforslag 22
Alain Cadec

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. EU-støtten i henhold til denne 
forordning skal anvendes til gavn for 
partnerlande og kan også anvendes til 
fælles gavn for Unionen og partnerlandene.

2. EU-støtten i henhold til denne 
forordning anvendes til gavn for 
partnerlande og skal også anvendes til 
fælles gavn for Unionen og partnerlandene.

Or. fr
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Ændringsforslag 23
Wojciech Michał Olejniczak

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 og social integration mellem 
Unionen og partnerlandene og særlig 
gennemførelsen af partnerskabs- og 
samarbejdsaftaler, associeringsaftaler og 
andre eksisterende og fremtidige aftaler 
samt i fællesskab aftalte handlingsplaner.

Or. pl

Ændringsforslag 24
François Alfonsi
for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) at fremme menneskerettighederne og de 
grundlæggende friheder, retsstatsprincippet 
og principperne om lighed, at skabe et 
velforankret og bæredygtigt demokrati, at 
fremme god forvaltningspraksis og at 
udvikle et velfungerende civilsamfund, der 
omfatter arbejdsmarkedets parter

a) at fremme menneskerettighederne, 
mindretals rettigheder og de 
grundlæggende friheder, retsstatsprincippet 
og principperne om lighed, at skabe et 
velforankret og bæredygtigt demokrati, at 
fremme god forvaltningspraksis og at 
udvikle et velfungerende civilsamfund, der 
omfatter arbejdsmarkedets parter

Or. fr

Ændringsforslag 25
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou
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Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) at skabe betingelserne for en velforvaltet 
mobilitet for mennesker og fremme af den 
mellemfolkelige kontakt

c) at skabe betingelserne for en velforvaltet 
mobilitet for mennesker og fremme af den 
mellemfolkelige kontakt; i denne 
forbindelse bør udviklingen af Euro-
Middelhavs-universitetet samt 
udvekslinger af akademikere og 
studerende fremmes;  desuden er det 
vigtigt at fremhæve den rolle, som 
samarbejdet mellem byer og 
arbejdsmarkedsparter i EU og 
nabolandene spiller, lige som samarbejdet 
med den regionale og lokale Euro-
Middelhavsforsamling (ARLEM)

Or. fr

Ændringsforslag 26
Wojciech Michał Olejniczak

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) at skabe betingelserne for en velforvaltet 
mobilitet for mennesker og fremme af den 
mellemfolkelige kontakt

c) at skabe betingelserne for en velforvaltet 
mobilitet for mennesker og fremme af den 
mellemfolkelige kontakt, herunder 
navnlig gennem foranstaltninger inden 
for kultur og sport

Or. pl

Ændringsforslag 27
Riikka Manner

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

d) at sikre en bredtfavnende bæredygtig og 
inklusiv udvikling og fattigdoms-
bekæmpelse, bl.a. via udvikling af den 
private sektor, at fremme den interne 
økonomiske, sociale og territoriale 
samhørighed, udviklingen af landdistrik-
terne, klimaindsatsen og 
modstandsdygtigheden over for katastrofer

d) at sikre en bredtfavnende bæredygtig og 
inklusiv udvikling og 
fattigdomsbekæmpelse, bl.a. via udvikling 
af den private sektor, at fremme den 
interne økonomiske, sociale og territoriale 
samhørighed under øget hensyntagen til 
deltagerlandenes fælles interesser,
udviklingen af landdistrikterne, 
klimaindsatsen og modstandsdygtigheden 
over for katastrofer

Or. en

Ændringsforslag 28
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

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 samarbejdet på 
tværs af grænserne; det er navnlig vigtigt 
at udvikle de transeuropæiske net, 
transportinfrastrukturen og især 
motorvejene til søs for at øge 
samhandelen og fremme mobiliteten 
mellem europæiske regioner og 
naboregioner.   

Or. fr

Ændringsforslag 29
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

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

fa) at fremme opnåelsen af synergier og at 
øge samordningen af de forskellige fonde 
og programmer under 
førtiltrædelsesfaciliteten og 
naboskabspolitikken.

Or. fr

Ændringsforslag 30
Alain Cadec

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) at skærpe kontrollen ved EU's ydre 
grænser.

Or. fr

Ændringsforslag 31
Alain Cadec

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Denne støtte forpligter på ingen måde 
Den Europæiske Union med hensyn til en 
eventuel ansøgning om tiltrædelse fra de 
pågældende lande. 

Or. fr

Ændringsforslag 32
Riikka Manner
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Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. EU-støtte, der ydes inden for rammerne 
af denne forordning til hvert partnerland, 
differentieres i form og størrelse afhængig 
af partnerlandets reformvilje og de 
fremskridt, der gøres med gennemførelsen 
af reformerne En sådan differentiering skal 
afspejle ambitionsniveauet for landets 
partnerskab med Unionen, dets fremskridt, 
hvad angår opbygningen af et velforankret 
og bæredygtigt demokrati, dets fremskridt, 
hvad angår realiseringen af de aftalte 
reformmål, landets behov og kapacitet og 
EU-støttens potentielle virkninger.

1. EU-støtte, der ydes inden for rammerne 
af denne forordning til hvert partnerland, 
differentieres i form og størrelse afhængig 
af partnerlandets udviklings- og 
reformvilje og de fremskridt, der gøres 
med gennemførelsen af reformerne. En 
sådan differentiering skal afspejle 
ambitionsniveauet for landets partnerskab 
med Unionen, dets fremskridt, hvad angår 
opbygningen af et velforankret og 
bæredygtigt demokrati, dets fremskridt, 
hvad angår realiseringen af de aftalte 
reformmål, landets behov og kapacitet og 
EU-støttens potentielle virkninger.

Or. fi

Ændringsforslag 33
Evgeni Kirilov

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. En gnidningsløs gennemførelse af det 
i stk. 2 omhandlede partnerskabsprincip 
kræver støtte til kapacitetsopbygning og til 
at forbedre situationen hos de pågældende 
partnere, hvilket kan opnås gennem 
institutionelle 
kapacitetsopbygningsforanstaltninger 
med støtte fra dette instrument. 

Or. en

Ændringsforslag 34
Petru Constantin Luhan
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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, der ydes af Unionen, 
medlemsstaterne og Den Europæiske 
Investeringsbank. Synergien mellem disse 
programmer er afgørende, hvis det skal 
være muligt at nå og gensidigt 
konsolidere målene såvel regionalt som på 
tværs af grænserne.

Or. ro

Ændringsforslag 35
Dimitar Stoyanov

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) programmerne for samarbejde på tværs 
af grænserne, der vedrører samarbejdet 
mellem på den ene side en eller flere 
medlemsstater og på den anden side et eller 
flere partnerlande og/eller Den Russiske 
Føderation, og som finder sted langs den 
del af Unionens ydre grænser, som de 
deler.

c) programmerne for samarbejde på tværs 
af grænserne og for samarbejde mellem 
regionerne i en medlemsstat, der vedrører 
samarbejdet mellem på den ene side en 
eller flere medlemsstater og på den anden 
side et eller flere partnerlande og/eller Den 
Russiske Føderation, og som finder sted 
langs den del af Unionens ydre grænser, 
som de deler.

Or. bg

Ændringsforslag 36
Luís Paulo Alves

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1 – litra b
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) for søgrænser, der omfatter alle 
territoriale enheder svarende til NUTS 3-
niveau eller tilsvarende langs søgrænser 
mellem medlemsstaterne og partnerlandene 
og/eller Den russiske Føderation, og som 
der højst er 150 km mellem med forbehold 
af eventuelle tilpasninger, der kan være 
påkrævet for at sikre samarbejdsaktionens 
kohærens og kontinuitet

b) for søgrænser, der omfatter alle 
territoriale enheder svarende til NUTS 3-
niveau eller tilsvarende langs søgrænser 
mellem medlemsstaterne og partnerlandene 
og/eller Den russiske Føderation, og som 
der højst er 150 km mellem, med 
undtagelse af fjernområderne, der ikke er 
omfattet af denne begrænsning, med 
forbehold af eventuelle tilpasninger, der 
kan være påkrævet for at sikre 
samarbejdsaktionens kohærens og 
kontinuitet

Or. pt

Ændringsforslag 37
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – afsnit 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) bidragene til de tværnationale 
programmer, der er oprettet ved Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. […] om særlige bestemmelser for støtte 
fra Den Europæiske Fond for 
Regionaludvikling til målet om europæisk 
territorialt samarbejde, som partnerlandene 
og/eller Den Russiske Føderation kan 
deltage i.

g) bidragene til nuværende og fremtidige 
makroregionale strategier og til de 
tværnationale programmer, der er oprettet 
ved Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. […] om særlige 
bestemmelser for støtte fra Den 
Europæiske Fond for Regionaludvikling til 
målet om europæisk territorialt samarbejde, 
som partnerlandene og/eller Den Russiske 
Føderation kan deltage i.

Or. fr

Ændringsforslag 38
François Alfonsi
for Verts/ALE-Gruppen
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Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – afsnit 1 – litra g a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ga) bidragene til de tværnationale 
programmer, der er oprettet inden for 
rammerne af en makroregional strategi, 
som er udvidet til partnerlandene i den 
europæiske naboskabspolitik og/eller Den 
Russiske Føderation. 

Or. fr

Ændringsforslag 39
Evgeni Kirilov

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. De vejledende tildelinger af midler til de 
fælles operationelle programmer beregnes 
hovedsageligt på grundlag af 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. De vejledende tildelinger af midler til de 
fælles operationelle programmer beregnes 
hovedsageligt på grundlag af relevante 
kriterier for 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.

Or. en

Ændringsforslag 40
Riikka Manner

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 4
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. De vejledende tildelinger af midler til de 
fælles operationelle programmer beregnes 
hovedsageligt på grundlag af 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. De vejledende tildelinger af midler til de 
fælles operationelle programmer beregnes 
hovedsageligt på grundlag af 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.
Tildelingen af midler bør defineres mere 
præcist på grundlag af andre mulige 
kriterier. 

Or. fi

Ændringsforslag 41
Evgeni Kirilov

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. De i stk. 4 omhandlede relevante 
kriterier vedtages ved en delegeret retsakt.

Or. en

Ændringsforslag 42
Evgeni Kirilov

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 4
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Senest et år efter godkendelsen af de i 
artikel 9 nævnte 
programmeringsdokumenter, forelægger de 
deltagende lande i fællesskab 
Kommissionen forslag til fælles 
operationelle programmer. Kommissionen 
godkender hvert fælles operationelt 
program efter at have undersøgt, om det er 
i overensstemmelse med denne forordning, 
programmeringsdokumentet og 
gennemførelsesbestemmelserne.

4. Senest et år efter godkendelsen af de i 
artikel 9 nævnte 
programmeringsdokumenter, forelægger de 
deltagende lande i fællesskab 
Kommissionen forslag til fælles 
operationelle programmer. Kommissionen 
godkender hvert fælles operationelt 
program efter at have undersøgt, om det er 
i overensstemmelse med denne forordning, 
programmeringsdokumentet og 
gennemførelsesbestemmelserne senest tre 
måneder efter, at det blev forelagt af de 
deltagende lande.

Or. en

Ændringsforslag 43
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10. Hvis et deltagende land påtager sig i 
fællesskab at samfinansiere et program, 
skal retningslinjerne for tilvejebringelse, 
anvendelse og kontrol af samfinansieringen 
præciseres i det fælles operationelle 
program. Den tilknyttede 
finansieringsaftale undertegnes af alle 
deltagende lande.

10. Hvis et deltagende land påtager sig i 
fællesskab at samfinansiere et program, 
skal retningslinjerne for tilvejebringelse, 
anvendelse og kontrol af samfinansieringen 
præciseres i det fælles operationelle 
program.

Or. fr

Ændringsforslag 44
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. For muliggøre en passende forberedelse 
af gennemførelsen af de fælles 
operationelle programmer er de udgifter, 
der påløber efter indgivelsen af de fælles 
operationelle programmer til 
Kommissionen først støtteberettigede fra 
1. januar 2014.

3. For at muliggøre en passende 
forberedelse af gennemførelsen af de fælles 
operationelle programmer er de udgifter, 
der påløber, støtteberettigede fra den dato, 
hvor det fælles operationelle program er 
indgivet til Kommissionen, eller fra 1. 
januar 2014, hvis denne dato ligger forud 
for førnævnte dato.

Or. fr

Ændringsforslag 45
Riikka Manner

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Gennemførelsesbestemmelserne, der 
indeholder de specifikke bestemmelser for 
gennemførelsen af dette afsnit, vedtages 
ved en delegeret retsakt i henhold til 
artikel 14.

1. Gennemførelsesbestemmelserne, der 
indeholder de specifikke bestemmelser for 
gennemførelsen af dette afsnit, vedtages 
ved en delegeret retsakt i henhold til 
artikel 14. Med denne forordning og 
instrumenterne til finansiering af den 
europæiske naboskabspolitik skabes der 
inden for rammerne af 
gennemførelsesreglerne for samarbejdet 
på tværs af grænserne en fleksibel 
ramme, som finder anvendelse på 
instrumenterne til finansiering af den 
europæiske naboskabspolitik, for så vidt 
angår gennemførelsen af programmerne 
for samarbejde på tværs af grænserne.   
Kommissionen bør, hvad angår 
samarbejdet på tværs af grænserne, 
undersøge muligheden for at samle 
forskellige bestemmelser i én retsakt for at 
undgå risikoen for uoverensstemmelse 
mellem på den ene side 
gennemførelsesreglerne for samarbejdet 
på tværs af grænserne og på den anden 
side de fælles 
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gennemførelsesbestemmelser på området 
eksterne forbindelser eller de enkelte 
deltagende landes bestemmelser.

Or. fi

Ændringsforslag 46
Riikka Manner

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. I stedet bør der tages udgangspunkt i 
en delt forvaltning, harmonisering af 
praksis fra det europæiske territoriale 
samarbejde og et reelt samarbejde. 
Regelværket skal give de deltagende lande 
mulighed for at aftale forskellige 
forvaltningsmetoder.

Or. en

Begrundelse

Programmerne for samarbejde på tværs af grænserne under det europæiske naboskabs- og 
partnerskabsinstrument vedrørende de ydre grænser drives under vidt forskellige former: 
nogle af dem koncentrerer sig i højere grad om samarbejde under betydelig inddragelse af 
partnerlandet, mens andre snarere minder om programmer for faglig bistand. 

Ændringsforslag 47
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Gennemførelsesbestemmelserne 
omfatter bl.a. bestemmelser om:

(Vedrører ikke den danske udgave)

Or. fr
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Ændringsforslag 48
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) forberedelse, ændring og afslutning af 
fælles operationelle programmer

b) indhold, forberedelse, ændring og 
afslutning af fælles operationelle 
programmer

Or. fr

Ændringsforslag 49
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) programstrukturernes rolle og funktion: 
det fælles kontroludvalg, 
forvaltningsmyndigheden og det fælles 
tekniske sekretariat, de fælles 
udvælgelsesudvalg, herunder deres stilling, 
en effektiv fastlæggelse af deres struktur, 
ansvarlighed og ansvarsområder, en 
beskrivelse af forvaltnings- og 
kontrolsystemer og betingelser for den 
tekniske og økonomiske forvaltning af EU-
støtten, herunder udgifternes 
støtteberettigelse

c) programstrukturernes rolle og funktion: 
det fælles kontroludvalg, 
forvaltningsmyndigheden og det fælles 
tekniske sekretariat, 
projektudvælgelsesudvalget, herunder dets
stilling, en effektiv fastlæggelse af dets 
struktur, ansvarlighed og ansvarsområder, 
en beskrivelse af forvaltnings- og 
kontrolsystemer og betingelser for den 
tekniske og økonomiske forvaltning af EU-
støtten, herunder udgifternes 
støtteberettigelse og 
tilbagebetalingsprocedurerne

Or. fr

Ændringsforslag 50
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid
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Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) tilbagebetalingsprocedurer, kontrol og 
evaluering

d) kontrol og evaluering af fælles 
operationelle programmer

Or. fr

Ændringsforslag 51
François Alfonsi
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis et partnerland ikke overholder 
principperne om demokrati, retsstaten og 
respekten for menneskerettighederne og de 
grundlæggende friheder, opfordrer 
Unionen med forbehold af bestemmelserne 
om suspendering af støtten i forbindelse 
med partnerskabs- og samarbejdsaftaler og 
associeringsaftaler med partnerlande og –
regioner det pågældende land til at 
gennemføre høringer for at finde en 
løsning, der er acceptabel for begge parter, 
undtagen i særligt hastende tilfælde. Hvis 
høringer med det pågældende land ikke 
fører til en løsning, der er acceptabel for 
begge parter, eller det nægter at 
gennemføre høringer, eller i særligt 
hastende tilfælde kan Rådet træffe 
hensigtsmæssige foranstaltninger i henhold 
til artikel 215, stk. 1, i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde, som 
kan omfatte fuldstændig eller delvis 
suspendering af EU-støtten.

Hvis et partnerland ikke overholder 
principperne om demokrati, retsstaten og 
respekten for menneskerettighederne, 
mindretals rettigheder og de 
grundlæggende friheder, opfordrer 
Unionen med forbehold af bestemmelserne 
om suspendering af støtten i forbindelse 
med partnerskabs- og samarbejdsaftaler og 
associeringsaftaler med partnerlande og –
regioner det pågældende land til at 
gennemføre høringer for at finde en 
løsning, der er acceptabel for begge parter, 
undtagen i særligt hastende tilfælde. Hvis 
høringer med det pågældende land ikke 
fører til en løsning, der er acceptabel for 
begge parter, eller det nægter at 
gennemføre høringer, eller i særligt 
hastende tilfælde kan Rådet træffe 
hensigtsmæssige foranstaltninger i henhold 
til artikel 215, stk. 1, i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde, som 
kan omfatte fuldstændig eller delvis 
suspendering af EU-støtten.

Or. fr



PE488.042v01-00 22/22 AM\900921DA.doc

DA

Ændringsforslag 52
Dimitar Stoyanov

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 7 % af finansieringsrammen tildeles 
programmerne for samarbejde på tværs af 
grænserne og for samarbejde mellem 
regionerne i en medlemsstat, jf. artikel 6, 
stk. 1, litra c).

Or. bg


