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Ändringsförslag 13
Luís Paulo Alves

Förslag till förordning
Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) Unionen måste även effektivt främja 
territoriellt samarbete mellan de yttersta 
randområdena och deras grannländer. 
Dessa regioner bör ses som unionens 
förposter och områden med goda 
möjligheter att förstärka förbindelserna 
mellan EU och Nordamerika, 
Centralamerika, Sydamerika, Afrika och 
Indien.

Or. pt

Ändringsförslag 14
Luís Paulo Alves

Förslag till förordning
Skäl 4b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4b) Utan de yttersta randområdena skulle 
unionen inte ha dessa ”utposter”, som är 
nära belägna andra kontinenter, och 
EU:s geografiska gräns skulle därmed 
begränsas betydligt. Deras läge ger dem 
en nyckelroll för att fördjupa de yttre 
förbindelserna till förmån för 
EU:s globala närvaro. Det är därför 
viktigt att de yttersta randområdena 
integrerar EU:s grannskapspolitik och 
använder sig av dess instrument, framför 
allt instrumentet för gränsöverskridande 
samarbete.
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Or. pt

Ändringsförslag 15
Luís Paulo Alves

Förslag till förordning
Skäl 4c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4c) Arbetet med att integrera och öppna 
dessa regioner och geografiska områden 
utanför unionen påverkas inte – och 
kommer inte att påverkas – av deras 
avlägsna geografiska läge. De är rika på 
historiska, språkliga och kulturella band 
med olika områden i världen och ligger 
således bra till att stärka dessa band och 
EU:s ställning i världen. 

Or. pt

Ändringsförslag 16
François Alfonsi
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Inom ramen för den europeiska 
grannskapspolitiken erbjuder unionen sina 
grannländer privilegierade förbindelser, 
som bygger på ett ömsesidigt engagemang 
för och främjande av värderingarna 
demokrati och mänskliga rättigheter, 
rättsstatsprincipen, god samhällsstyrning 
och principerna om marknadsekonomi och 
hållbar utveckling.

(5) Inom ramen för den europeiska 
grannskapspolitiken erbjuder unionen sina 
grannländer privilegierade förbindelser, 
som bygger på ett ömsesidigt engagemang 
för och främjande av värderingarna 
demokrati, mänskliga rättigheter och 
minoriteters rättigheter, 
rättsstatsprincipen, god samhällsstyrning 
och principerna om marknadsekonomi och 
hållbar utveckling.

Or. fr
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Ändringsförslag 17
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Inom ramen för detta instrument och 
Europeiska regionala utvecklingsfonden 
bör stöd tillhandahållas till programmen för 
gränsöverskridande samarbete längs 
Europeiska unionens yttre gränser mellan 
partnerländer och medlemsstater i syfte att 
främja en integrerad och hållbar regional 
utveckling i angränsande gränsregioner och 
en harmonisk regional integration i hela 
unionen och med grannländerna.

(8) Inom ramen för detta instrument och 
Europeiska regionala utvecklingsfonden 
bör stöd tillhandahållas till programmen för 
gränsöverskridande samarbete längs 
Europeiska unionens yttre gränser mellan 
partnerländer och medlemsstater i syfte att 
främja en integrerad och hållbar regional 
utveckling i angränsande gränsregioner och 
en harmonisk regional integration i hela 
unionen och med grannländerna. För att 
garantera ett effektivt genomförande av 
det gränsöverskridande samarbetet vid de 
yttre gränserna är det viktigt med en 
tillnärmning av dess regler till reglerna 
för det europeiska territoriella samarbetet.

Or. fr

Ändringsförslag 18
Riikka Manner

Förslag till förordning
Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8a) Genomförandebestämmelserna för de 
gränsöverskridande 
samarbetsprogrammen bör vara tydliga 
och programmen kräver flexibilitet. 
Därför bör man överväga att sammanföra 
bestämmelserna om gränsöverskridande 
samarbete till ett enda paket i stället för 
att låta de gemensamma 
tillämpningsföreskrifterna delvis också bli 
utslagsgivande för metoderna vid detta 
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samarbete. 

Or. fi

Ändringsförslag 19
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Förslag till förordning
Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9a) Mot bakgrund av utvecklingen i 
Medelhavsområdet efter Arabvåren 
behövs det en integrerad 
Medelhavspolitik, framför allt för att 
uppmuntra till investeringar, öka 
tillväxten, förbättra sysselsättningen och 
garantera en balanserad utveckling i 
regionerna på båda sidor om Medelhavet.

Or. fr

Ändringsförslag 20
Riikka Manner

Förslag till förordning
Skäl 10a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10a) Europeiska unionen har förbundit 
sig till partnerskap inom den nordliga 
dimensionen och är därför skyldig att ta 
fram instrument som möjliggör 
deltagande i detta samarbete. En 
heltäckande beskrivning av kontinuiteten 
i finansieringen av den nordliga 
dimensionen under den kommande 
programperioden förutsätter att 
finansieringsföreskrifterna sammanförs i 
denna förordning.

Or. fi
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Motivering

Den nordliga dimensionen har en markant regional karaktär, vartill kommer att de land som 
deltar i den bedriver samarbete via europeiska grannskaps- och partnerskapsinstruments 
program för gränsöverskridande samarbete.

Ändringsförslag 21
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) EU och dess medlemsstater bör öka 
samstämmigheten och komplementariteten 
hos sina respektive strategier för samarbete 
med grannländerna. För att se till att 
unionens och medlemsstaternas samarbete 
är kompletterande och ömsesidigt
förstärkande är det lämpligt att införa 
bestämmelser om gemensam 
programplanering som bör genomföras när 
så är möjligt och lämpligt.

(15) EU och dess medlemsstater bör öka 
samstämmigheten, effektiviteten och 
komplementariteten hos sina respektive 
strategier för samarbete med 
grannländerna. För att se till att unionens 
och medlemsstaternas samarbete är 
kompletterande och ömsesidigt 
förstärkande, framför allt på energi-, 
transport-, utbildnings- och 
forskningsområdet, är det lämpligt att 
införa bestämmelser om gemensam 
programplanering och gemensam 
finansiering som bör genomföras när så är 
möjligt och lämpligt.

Or. fr

Ändringsförslag 22
Alain Cadec

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Unionens stöd inom ramen för denna 
förordning ska användas till gagn för 
partnerländerna och kan också användas 
till ömsesidig nytta för EU och dess 
partnerländer.

2. Unionens stöd inom ramen för denna 
förordning ska användas till gagn för 
partnerländerna och ska också användas till 
ömsesidig nytta för EU och dess 
partnerländer.
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Or. fr

Ändringsförslag 23
Wojciech Michał Olejniczak

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Det stöd som tillhandahålls inom ramen 
för denna förordning ska främja ökat 
politiskt samarbete och en gradvis 
ekonomisk integration mellan unionen och 
partnerländerna och särskilt att 
partnerskaps- och samarbetsavtal, 
associeringsavtal eller andra nuvarande 
eller framtida avtal blir genomförda, 
liksom gemensamt överenskomna 
handlingsplaner.

1. Det stöd som tillhandahålls inom ramen 
för denna förordning ska främja ökat 
politiskt samarbete och en gradvis 
ekonomisk och social integration mellan 
unionen och partnerländerna och särskilt 
att partnerskaps- och samarbetsavtal, 
associeringsavtal eller andra nuvarande 
eller framtida avtal blir genomförda, 
liksom gemensamt överenskomna 
handlingsplaner.

Or. pl

Ändringsförslag 24
François Alfonsi
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Främjande av mänskliga rättigheter och 
grundläggande friheter, rättsstats- och 
jämlikhetsprinciperna, införande av en 
djupgående och hållbar demokrati, 
främjande av god samhällsstyrning och 
utveckling av ett blomstrande civilt 
samhälle, som även omfattar parterna på 
arbetsmarknaden.

(a) Främjande av mänskliga rättigheter och
minoriteters rättigheter, liksom
grundläggande friheter, rättsstats- och 
jämlikhetsprinciperna, införande av en 
djupgående och hållbar demokrati, 
främjande av god samhällsstyrning och 
utveckling av ett blomstrande civilt 
samhälle, som även omfattar parterna på 
arbetsmarknaden.

Or. fr
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Ändringsförslag 25
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Skapande av förutsättningar för en väl 
hanterad rörlighet för människor och 
främjande av kontakter mellan människor.

(c) Skapande av förutsättningar för en väl 
hanterad rörlighet för människor och 
främjande av kontakter mellan människor.
För detta bör inrättandet av universitet 
för EU-Medelhavsområdet, liksom 
utbyten för akademiker och studenter, 
främjas. Det är dessutom värt att nämna 
den avgörande roll som samarbetena 
mellan städer och arbetsmarknadsparter i 
EU och deras grannar spelar, såsom 
Församlingen för regionala och lokala 
EU-Medelhavsmyndigheter (Arlem).

Or. fr

Ändringsförslag 26
Wojciech Michał Olejniczak

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Skapande av förutsättningar för en väl 
hanterad rörlighet för människor och 
främjande av kontakter mellan människor.

(c) Skapande av förutsättningar för en väl 
hanterad rörlighet för människor och 
främjande av kontakter mellan människor, 
särskilt på kulturens och idrottens 
område.

Or. pl

Ändringsförslag 27
Riikka Manner
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Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Hållbar utveckling för alla ur samtliga 
aspekter, fattigdomsminskning, även via 
utveckling av privatsektorn, främjande av 
intern ekonomisk, social och territoriell 
sammanhållning, landsbygdsutveckling, 
klimatinsatser och katastrofresiliens.

(d) Hållbar utveckling för alla ur samtliga 
aspekter, fattigdomsminskning, även via 
utveckling av privatsektorn, främjande av 
intern ekonomisk, social och territoriell 
sammanhållning, en förstärkt strävan efter 
alla deltagande länders gemensamma 
bästa, landsbygdsutveckling, 
klimatinsatser och katastrofresiliens

Or. en

Ändringsförslag 28
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) Subregionalt, regionalt och 
grannskapsomfattande samarbete samt 
likaså samarbete över gränserna.

(f) Subregionalt, regionalt och 
grannskapsomfattande samarbete samt 
likaså samarbete över gränserna. Framför 
allt bör man utveckla de transeuropeiska 
näten, transportinfrastrukturen och i 
synnerhet motorvägarna till sjöss för att 
främja utbyten och göra det lättare att 
röra sig mellan europeiska regioner och 
grannregioner. 

Or. fr

Ändringsförslag 29
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led fa (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(fa) Främjande av synergier och 
förbättrad samordning mellan de olika 
fonderna och programmen i 
föranslutningsfaciliteten och i 
grannskapspolitiken.

Or. fr

Ändringsförslag 30
Alain Cadec

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(fa) Skärpta kontroller vid EU:s yttre 
gränser.

Or. fr

Ändringsförslag 31
Alain Cadec

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Detta stöd förbinder inte på något sätt 
unionen i fall av en eventuell ansökan om 
anslutning från de berörda länderna.

Or. fr

Ändringsförslag 32
Riikka Manner



PE488.042v01-00 12/22 AM\900921SV.doc

SV

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Det unionsstöd som enligt denna 
förordning ges till varje partnerland ska 
differentieras i form och belopp med 
hänsyn till partnerlandets engagemang för 
reformer och dess framsteg när det gäller 
att genomföra dessa reformer. 
Differentieringen ska avspegla 
ambitionsnivån i landets partnerskap med 
unionen, landets framsteg när det gäller att 
skapa en djupgående och hållbar 
demokrati, dess framsteg i genomförandet 
av överenskomna reformmål, och dess 
behov och förmåga, samt de potentiella 
effekterna av unionens stöd.

1. Det unionsstöd som enligt denna 
förordning ges till varje partnerland ska 
differentieras i form och belopp med 
hänsyn till partnerlandets engagemang för 
utveckling och reformer och dess framsteg 
när det gäller att genomföra dessa 
reformer. Differentieringen ska avspegla 
ambitionsnivån i landets partnerskap med 
unionen, landets framsteg när det gäller att 
skapa en djupgående och hållbar 
demokrati, dess framsteg i genomförandet 
av överenskomna reformmål, och dess 
behov och förmåga, samt de potentiella 
effekterna av unionens stöd.

Or. fi

Ändringsförslag 33
Evgeni Kirilov

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. För att partnerskapsprincipen i 
punkt 2 ska kunna genomföras 
friktionsfritt krävs det stöd för 
kapacitetsuppbyggnad och för att 
förbättra de berörda parternas situation, 
vilket kan tillhandahållas genom 
institutionella åtgärder för 
kapacitetsuppbyggnad som får stöd 
genom detta instrument.

Or. en

Ändringsförslag 34
Petru Constantin Luhan



AM\900921SV.doc 13/22 PE488.042v01-00

SV

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen, medlemsstaterna och 
Europeiska investeringsbanken (EIB) ska 
se till att det råder samstämmighet mellan 
stöd som ges enligt denna förordning och 
annat stöd som lämnas av unionen, 
medlemsstaterna och Europeiska 
investeringsbanken.

2. Kommissionen, medlemsstaterna och 
Europeiska investeringsbanken (EIB) ska 
se till att det råder samstämmighet mellan 
stöd som ges enligt denna förordning och 
annat stöd som lämnas av unionen, 
medlemsstaterna och Europeiska 
investeringsbanken. Det är viktigt att det 
finns ett samspel mellan dessa program 
för att målen ska kunna uppnås och 
ömsesidigt befästas på både regional och 
gränsöverskridande nivå.

Or. ro

Ändringsförslag 35
Dimitar Stoyanov

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Program för gränsöverskridande 
samarbete mellan en eller flera 
medlemsstater, å ena sidan, och en eller 
flera partnerländer och/eller Ryska 
federationen, å andra sidan, längs deras 
gemensamma del av EU:s yttre gräns.

(c) Program för gränsöverskridande 
samarbete och för samarbete mellan 
regioner i en medlemsstat som avser 
samarbete mellan en eller flera 
medlemsstater, å ena sidan, och en eller 
flera partnerländer och/eller Ryska 
federationen, å andra sidan, längs deras 
gemensamma del av EU:s yttre gräns.

Or. bg

Ändringsförslag 36
Luís Paulo Alves

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1 – led b
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) För sjögränser, som omfattar de 
territoriella enheter som motsvarar 
Nuts 3-nivå eller likvärdig nivå utmed 
sjögränserna mellan medlemsstaterna och 
partnerländerna och/eller Ryska 
federationen, med ett inbördes avstånd på 
högst 150 kilometer, utan att det påverkar 
tillämpningen av eventuella nödvändiga 
justeringar för att säkerställa konsekvens 
och kontinuitet i samarbetet.

(b) För sjögränser, som omfattar de 
territoriella enheter som motsvarar 
Nuts 3-nivå eller likvärdig nivå utmed 
sjögränserna mellan medlemsstaterna och 
partnerländerna och/eller Ryska 
federationen, med ett inbördes avstånd på 
högst 150 kilometer, med undantag för de 
yttersta randområdena för vilka dessa 
begränsningar inte gäller, utan att det 
påverkar tillämpningen av eventuella 
nödvändiga justeringar för att säkerställa 
konsekvens och kontinuitet i samarbetet.

Or. pt

Ändringsförslag 37
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(g) Bidrag till de transnationella program 
som inrättats enligt Europaparlamentets 
och rådets förordning (EU) nr […] av den 
[…] om särskilda bestämmelser för stöd 
från Europeiska regionala 
utvecklingsfonden till målet Europeiskt 
territoriellt samarbete, i vilka partnerländer 
och/eller Ryska federationen deltar.

(g) Bidrag till befintliga och framtida 
makroregionala strategier och till de 
transnationella program som inrättats enligt 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr […] av den […] om särskilda 
bestämmelser för stöd från Europeiska 
regionala utvecklingsfonden till målet 
Europeiskt territoriellt samarbete, i vilka 
partnerländer och/eller Ryska federationen 
deltar.

Or. fr

Ändringsförslag 38
François Alfonsi
för Verts/ALE-gruppen



AM\900921SV.doc 15/22 PE488.042v01-00

SV

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – led ga (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ga) Bidrag till transnationella program 
som inrättats inom ramen för en 
makroregional strategi som utvidgats till 
partnerländerna i den europeiska 
grannskapspolitiken och/eller 
Ryska federationen.

Or. fr

Ändringsförslag 39
Evgeni Kirilov

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. De vägledande anslagen till programmen 
för gränsöverskridande samarbete ska 
främst grundas på folkmängden i de 
stödberättigade områdena. Vid 
fastställandet av de vägledande anslagen, 
får anpassningar ske för att avspegla 
behovet av att hitta en balans mellan 
bidragen från Europeiska regionala 
utvecklingsfonden och de bidrag som 
lämnas inom ramen för detta instruments 
budget, samt andra faktorer som påverkar 
samarbetets intensitet, såsom 
gränsområdenas särdrag och deras 
kapacitet att förvalta och tillgodogöra sig 
unionsstödet.

4. De vägledande anslagen till programmen 
för gränsöverskridande samarbete ska 
grundas på relevanta kriterier för de 
stödberättigade områdena. Vid 
fastställandet av de vägledande anslagen, 
får anpassningar ske för att avspegla 
behovet av att hitta en balans mellan 
bidragen från Europeiska regionala 
utvecklingsfonden och de bidrag som 
lämnas inom ramen för detta instruments 
budget, samt andra faktorer som påverkar 
samarbetets intensitet, såsom 
gränsområdenas särdrag och deras 
kapacitet att förvalta och tillgodogöra sig 
unionsstödet.

Or. en

Ändringsförslag 40
Riikka Manner
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Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. De vägledande anslagen till programmen 
för gränsöverskridande samarbete ska 
främst grundas på folkmängden i de 
stödberättigade områdena. Vid 
fastställandet av de vägledande anslagen, 
får anpassningar ske för att avspegla 
behovet av att hitta en balans mellan 
bidragen från Europeiska regionala 
utvecklingsfonden och de bidrag som 
lämnas inom ramen för detta instruments 
budget, samt andra faktorer som påverkar 
samarbetets intensitet, såsom 
gränsområdenas särdrag och deras 
kapacitet att förvalta och tillgodogöra sig 
unionsstödet.

4. De vägledande anslagen till programmen 
för gränsöverskridande samarbete ska 
främst grundas på folkmängden i de 
stödberättigade områdena. Vid 
fastställandet av de vägledande anslagen, 
får anpassningar ske för att avspegla 
behovet av att hitta en balans mellan 
bidragen från Europeiska regionala 
utvecklingsfonden och de bidrag som 
lämnas inom ramen för detta instruments 
budget, samt andra faktorer som påverkar 
samarbetets intensitet, såsom 
gränsområdenas särdrag och deras 
kapacitet att förvalta och tillgodogöra sig 
unionsstödet. För inriktningen av 
finansiering på grundval av eventuella 
andra kriterier bör närmare bestämmelser 
utfärdas.

Or. fi

Ändringsförslag 41
Evgeni Kirilov

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. De relevanta kriterier som avses i 
punkt 4 ska antas genom en delegerad 
akt.

Or. en

Ändringsförslag 42
Evgeni Kirilov
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Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Inom ett år från den dag då det 
programplaneringsdokument som avses i 
artikel 9 har antagits ska de deltagande 
länderna för kommissionen gemensamt 
lägga fram förslag till gemensamma 
operativa program. Kommissionen ska anta 
varje gemensamt operativt program efter 
att ha bedömt om det är förenligt med 
denna förordning, 
programplaneringsdokumentet och 
genomförandebestämmelserna.

4. Inom ett år från den dag då det 
programplaneringsdokument som avses i 
artikel 9 har antagits ska de deltagande 
länderna för kommissionen gemensamt 
lägga fram förslag till gemensamma 
operativa program. Kommissionen ska anta 
varje gemensamt operativt program inom 
tre månader efter det att programmet 
lämnats in av de deltagande länderna och
efter att ha bedömt om det är förenligt med 
denna förordning, 
programplaneringsdokumentet och 
genomförandebestämmelserna.

Or. en

Ändringsförslag 43
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10. Om ett deltagande land åtar sig att 
gemensamt samfinansiera ett program ska 
formerna för tillhandahållandet, 
användningen och övervakningen av 
samfinansieringen klargöras i det 
gemensamma operativa programmet. Den 
därmed sammanhängande 
finansieringsöverenskommelsen ska 
undertecknas av samtliga deltagande 
länder.

10. Om ett deltagande land åtar sig att 
gemensamt samfinansiera ett program ska 
formerna för tillhandahållandet, 
användningen och övervakningen av 
samfinansieringen klargöras i det 
gemensamma operativa programmet.

Or. fr

Ändringsförslag 44
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid
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Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Utgifter som uppkommit efter det att de 
gemensamma operativa programmen 
ingetts till kommissionen ska vara 
stödberättigande tidigast från och med 
den 1 januari 2014 för att det ska vara 
möjligt att på lämpligt sätt förbereda de 
gemensamma operativa programmen för 
genomförandet.

3. För att det ska vara möjligt att på 
lämpligt sätt förbereda de gemensamma 
operativa programmen för genomförandet
ska utgifterna vara stödberättigande från 
och med det datum då det operativa 
programmet ingavs till kommissionen 
eller från och med den 1 januari 2014, 
beroende på vilket som infaller först.

Or. fr

Ändringsförslag 45
Riikka Manner

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Genomförandebestämmelser med 
särskilda bestämmelser för genomförandet 
av denna avdelning ska antas genom en 
delegerad akt i enlighet med artikel 14.

1. Genomförandebestämmelser med 
särskilda bestämmelser för genomförandet 
av denna avdelning ska antas genom en 
delegerad akt i enlighet med artikel 14. För 
det gränsöverskridande samarbete som 
bedrivs med stöd av denna förordning 
samt för det gränsöverskridande 
samarbetet med stöd av 
finansieringsinstrumentet för den 
europeiska grannskapspolitiken bör det 
skapas en flexibel struktur så att de 
framtida programmen inom ramen för 
sistnämnda instrument kan genomföras.
Kommissionen bör utvärdera vilka 
möjligheter det finns att ta fram en enda 
särskild rättsakt för det 
gränsöverskridande samarbetet, för att det 
inte ska uppstå en konflikt mellan å ena 
sidan genomförandebestämmelserna för 
programmen inom detta samarbete och å 
andra sidan de gemensamma 
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tillämpningsföreskrifterna för yttre 
förbindelser eller de deltagande ländernas 
nationella föreskrifter.

Or. fi

Ändringsförslag 46
Riikka Manner

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. I stället bör utgångspunkten vara 
delad förvaltning och harmonisering med 
praxis för det europeiska territoriella 
samarbetet, liksom genuint samarbete. 
Regelverket ska tillåta olika 
förvaltningsmetoder som de deltagande 
länderna ska enas om.

Or. en

Motivering

Det europeiska grannskapsinstrumentets program för gränsöverskridande samarbete skiljer 
sig avsevärt åt: vissa är mer inriktade på samarbete, med betydande deltagande från 
partnerlandet, medan andra mer fungerar som tekniska stödprogram.

Ändringsförslag 47
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Genomförandebestämmelserna ska 
inbegripa bestämmelser om följande:

2. Genomförandebestämmelserna ska 
inbegripa bestämmelser om bland annat
följande:

Or. fr
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Ändringsförslag 48
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Utarbetande, ändring och avslutande av 
gemensamma operativa program.

(b) Innehåll, utarbetande, ändring och 
avslutande av gemensamma operativa 
program.

Or. fr

Ändringsförslag 49
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Roll och funktion hos följande
programstrukturer: Gemensamma 
övervakningskommittén, 
förvaltningsmyndigheten och dess 
gemensamma tekniska sekretariat,
gemensamma urvalskommittéer, 
inbegripet deras ställning, effektiv 
identifiering av dessa, deras
redovisningsskyldighet och ansvar, en 
beskrivning av förvaltnings- och 
kontrollsystemen, samt villkoren för den 
tekniska och ekonomiska förvaltningen av 
unionsstödet, inbegripet utgifternas 
stödberättigande.

(c) Roll och funktion hos följande 
programstrukturer: Gemensamma 
övervakningskommittén, 
förvaltningsmyndigheten och dess 
gemensamma tekniska sekretariat,
kommittén för urval av projekt, inbegripet
dess ställning, effektiv identifiering av
denna, dess redovisningsskyldighet och 
ansvar, en beskrivning av förvaltnings- och 
kontrollsystemen, samt villkoren för den 
tekniska och ekonomiska förvaltningen av 
unionsstödet, inbegripet utgifternas 
stödberättigande och 
återkravsförfarandena.

Or. fr

Ändringsförslag 50
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid
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Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Återkravsförfaranden; övervakning 
och utvärdering.

(d) Övervakning och utvärdering av de 
gemensamma operativa programmen.

Or. fr

Ändringsförslag 51
François Alfonsi
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utan att det påverkar tillämpningen av de 
bestämmelser om tillfälligt upphävande av 
stödet som fastställs i avtal om partnerskap 
och samarbete eller associeringsavtal med 
partnerländerna eller partnerregionerna, 
ska unionen, om ett partnerland inte följer 
principerna om demokrati, rättsstaten och 
respekten för de mänskliga rättigheterna
och de grundläggande friheterna, uppmana 
det berörda landet att hålla samråd i syfte 
att finna en lösning som är godtagbar för 
bägge parter, utom i särskilt brådskande 
fall. Om samrådet med det berörda landet 
inte leder till en lösning som är godtagbar 
för bägge parter, eller om samråd vägras 
eller i särskilt brådskande fall, får rådet 
vidta lämpliga åtgärder i enlighet med
artikel 215.1 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt, vilka kan omfatta 
tillfälligt upphävande, helt eller delvis, av 
unionens stöd.

Utan att det påverkar tillämpningen av de 
bestämmelser om tillfälligt upphävande av 
stödet som fastställs i avtal om partnerskap 
och samarbete eller associeringsavtal med 
partnerländerna eller partnerregionerna, 
ska unionen, om ett partnerland inte följer 
principerna om demokrati, rättssäkerhet 
och respekt för mänskliga rättigheter, 
minoriteters rättigheter och de 
grundläggande friheterna, uppmana det 
berörda landet att hålla samråd i syfte att 
finna en lösning som är godtagbar för 
bägge parter, utom i särskilt brådskande 
fall. Om samrådet med det berörda landet 
inte leder till en lösning som är godtagbar 
för bägge parter, eller om samråd vägras 
eller i särskilt brådskande fall, får rådet 
vidta lämpliga åtgärder i enlighet med
artikel 215.1 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt, vilka kan omfatta 
tillfälligt upphävande, helt eller delvis, av 
unionens stöd.

Or. fr
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Ändringsförslag 52
Dimitar Stoyanov

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den finansieringsram som finns 
tillgänglig för genomförandet av denna 
förordning ska vara 18 182 300 000 euro 
(i löpande priser) för perioden 2014–2020.
Upp till 5 procent av finansieringsramen 
ska tilldelas de program för 
gränsöverskridande samarbete som avses i 
artikel 6.1 c.

1. Den finansieringsram som finns 
tillgänglig för genomförandet av denna 
förordning ska vara 18 182 300 000 euro 
(i löpande priser) för perioden 2014–2020. 
Upp till 7 procent av finansieringsramen 
ska tilldelas de program för 
gränsöverskridande samarbete och för 
samarbete mellan regioner i en 
medlemsstat som avses i artikel 6.1 c.

Or. bg


