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Ændringsforslag 43
Ivari Padar

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Ifølge traktatens artikel 176 skal Den 
Europæiske Fond for Regionaludvikling 
(EFRU) bidrage til at udligne de største 
regionale skævheder i Unionen. I 
overensstemmelse med traktatens artikel 
174 bidrager EFRU til at formindske 
forskellene mellem de forskellige områders 
udviklingsniveauer og forbedre situationen 
i de mindst begunstigede områder, iblandt 
hvilke der lægges særlige vægt på områder, 
der lider under alvorlige naturbetingede 
eller demografiske ulemper af permanent 
art, bl.a. øområder, grænseoverskridende 
områder og bjergområder.

(1) Ifølge traktatens artikel 176 skal Den 
Europæiske Fond for Regionaludvikling 
(EFRU) bidrage til at udligne de største 
regionale skævheder i Unionen. I 
overensstemmelse med traktatens artikel 
174 bidrager EFRU til at formindske 
forskellene mellem de forskellige områders 
udviklingsniveauer og forbedre situationen 
i de mindst begunstigede områder, iblandt 
hvilke der lægges særlige vægt på områder, 
der lider under alvorlige naturbetingede 
eller demografiske ulemper af permanent 
art, bl.a. regioner med meget lav 
befolkningstæthed og øområder, 
grænseoverskridende områder og 
bjergområder.

Or. en

Ændringsforslag 44
Pervenche Berès
for Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Ifølge traktatens artikel 176 skal Den 
Europæiske Fond for Regionaludvikling 
(EFRU) bidrage til at udligne de største 
regionale skævheder i Unionen. I 
overensstemmelse med traktatens artikel 
174 bidrager EFRU til at formindske 
forskellene mellem de forskellige områders 
udviklingsniveauer og forbedre situationen 

(1) Ifølge traktatens artikel 176 skal Den 
Europæiske Fond for Regionaludvikling 
(EFRU) bidrage til at udligne de største 
regionale skævheder i Unionen. I 
overensstemmelse med traktatens artikel 
174 bidrager EFRU til at formindske 
forskellene mellem de forskellige områders 
sociale og økonomiske udviklingsniveauer 
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i de mindst begunstigede områder, iblandt 
hvilke der lægges særlige vægt på områder, 
der lider under alvorlige naturbetingede 
eller demografiske ulemper af permanent 
art, bl.a. øområder, grænseoverskridende 
områder og bjergområder.

og forbedre situationen i de mindst 
begunstigede områder, iblandt hvilke der 
lægges særlige vægt på de mindst 
begunstigede områder og mikroområder, 
såsom området påvirket af alvorlige 
økonomiske og sociale udfordringer og 
regioner, der lider under alvorlige 
naturbetingede eller demografiske ulemper 
af permanent art, bl.a. øområder, 
grænseoverskridende områder og 
bjergområder.

Or. en

Ændringsforslag 45
Younous Omarjee

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Ifølge traktatens artikel 176 skal Den 
Europæiske Fond for Regionaludvikling 
(EFRU) bidrage til at udligne de største 
regionale skævheder i Unionen. I 
overensstemmelse med traktatens artikel 
174 bidrager EFRU til at formindske 
forskellene mellem de forskellige områders 
udviklingsniveauer og forbedre situationen 
i de mindst begunstigede områder, iblandt 
hvilke der lægges særlige vægt på områder, 
der lider under alvorlige naturbetingede 
eller demografiske ulemper af permanent 
art, bl.a. øområder, grænseoverskridende 
områder og bjergområder.

(1) Ifølge traktatens artikel 176 skal Den 
Europæiske Fond for Regionaludvikling 
(EFRU) bidrage til at udligne de største 
regionale skævheder i Unionen. I 
overensstemmelse med traktatens artikel 
174 bidrager EFRU til at formindske 
forskellene mellem de forskellige områders 
udviklingsniveauer og forbedre situationen 
i de mindst begunstigede områder, iblandt 
hvilke der lægges særlige vægt på områder, 
der lider under alvorlige naturbetingede 
eller demografiske ulemper af permanent 
art, bl.a. områder, der hører under artikel 
349 i TEUF, øområder, 
grænseoverskridende områder og 
bjergområder.

Or. fr

Ændringsforslag 46
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga



AM\903764DA.doc 5/172 PE490.976v01-00

DA

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Ifølge traktatens artikel 176 skal Den 
Europæiske Fond for Regionaludvikling 
(EFRU) bidrage til at udligne de største 
regionale skævheder i Unionen. I 
overensstemmelse med traktatens artikel 
174 bidrager EFRU til at formindske 
forskellene mellem de forskellige områders 
udviklingsniveauer og forbedre situationen 
i de mindst begunstigede områder, iblandt 
hvilke der lægges særlige vægt på områder, 
der lider under alvorlige naturbetingede 
eller demografiske ulemper af permanent 
art, bl.a. øområder, grænseoverskridende 
områder og bjergområder.

(1) Ifølge traktatens artikel 176 skal Den 
Europæiske Fond for Regionaludvikling 
(EFRU) bidrage til at udligne de største 
regionale skævheder i Unionen. I 
overensstemmelse med traktatens artikel 
174 bidrager EFRU til at formindske 
forskellene mellem de forskellige områders 
udviklingsniveauer og forbedre situationen 
i de mindst begunstigede områder, iblandt 
hvilke der lægges særlige vægt på områder, 
der lider under alvorlige naturbetingede 
eller demografiske ulemper af permanent 
art, bl.a. øområder, grænseoverskridende 
områder og bjergområder. I henhold til 
traktatens artikel 349 kan fjernområderne 
være omfattet af særlige foranstaltninger, 
som navnlig vedrører betingelserne for 
adgang til strukturfondene og EU's 
horisontale programmer.

Or. fr

Begrundelse

I overensstemmelse med Europa-Parlamentets beslutning om samhørighedspolitikkens rolle i 
regionerne i EU's yderste periferi i forbindelse med Europa 2020-strategien (2011/2195(INI))
skal samhørighedspolitikken forblive et af de vigtigste instrumenter i EU's indsats for at 
reducere forskellene i EU-regionerne generelt og navnlig i fjernområderne.

Ændringsforslag 47
Nuno Teixeira

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Traktatens artikel 176 udtrykker, at Den 
Europæiske Regionale Udviklingsfond, 
FEDER, har til formål at bidrage til 
korrektion af de vigtigste regionale 

Traktatens artikel 176 udtrykker, at Den 
Europæiske Regionale Udviklingsfond, 
FEDER, har til formål at bidrage til 
korrektion af de vigtigste regionale 
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ubalancer i Unionen. Samstemmende med 
artikel 174 i Traktaten bidrager FEDER til 
nedbringelse af ulighederne i forskellige 
regioner og underudviklingen i de mindre 
favoriserede regioner mellem hvilke der 
skal være særlig opmærksomhed på de 
regioner som lider under alvorlige og 
permanente naturlige eller demografiske 
begrænsninger, så som øsamfund, grænse-
og bjergområder.

ubalancer i Unionen. Samstemmende med 
artikel 174 i Traktaten bidrager FEDER til 
nedbringelse af ulighederne i forskellige 
regioner og underudviklingen i de mindre 
favoriserede regioner mellem hvilke der 
skal være særlig opmærksomhed på de 
regioner som lider under alvorlige og 
permanente naturlige eller demografiske 
begrænsninger, så som øsamfund, grænse-
og bjergområder, og, jf. traktatens artikel 
349, regionerne i de yderste randområder. 

Or. pt

Begrundelse

Den foreliggende ændring tager sigte på at inkludere de regionere i de yderste randområder i 
optællingen af de regioner som lider under alvorlige og permanente begrænsninger, mens det 
er den eneste samling af regioner, som grundet geografiske og strukturelle karakteristika har 
egen status, fortjener de også en specifik reference med hensyn til den rolle som politik for 
samhørighed dér kan have.

Ændringsforslag 48
Richard Seeber

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Ifølge traktatens artikel 176 skal Den 
Europæiske Fond for Regionaludvikling 
(EFRU) bidrage til at udligne de største 
regionale skævheder i Unionen. I 
overensstemmelse med traktatens artikel 
174 bidrager EFRU til at formindske 
forskellene mellem de forskellige områders 
udviklingsniveauer og forbedre situationen 
i de mindst begunstigede områder, iblandt 
hvilke der lægges særlige vægt på områder, 
der lider under alvorlige naturbetingede 
eller demografiske ulemper af permanent 
art, bl.a. øområder, grænseoverskridende 
områder og bjergområder.

(1) Ifølge traktatens artikel 176 skal Den 
Europæiske Fond for Regionaludvikling 
(EFRU) bidrage til at udligne de største 
regionale skævheder i Unionen. I 
overensstemmelse med traktatens artikel 
174 bidrager EFRU til at formindske 
forskellene mellem de forskellige områders 
udviklingsniveauer og forbedre situationen 
i de mindst begunstigede områder, iblandt 
hvilke der lægges særlige vægt på 
landdistrikter, områder i en industriel 
overgangsproces og områder, der lider 
under alvorlige naturbetingede eller 
demografiske ulemper af permanent art, 
bl.a. de nordligste meget tyndt befolkede 
områder samt øområder, 
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grænseoverskridende områder og 
bjergområder, da disse i særlig grad skal 
kæmpe mod økonomiske ulemper og dertil 
hørende udvandring.

Or. de

Begrundelse

Udvandring er i bjergområder et særligt problem, der skal tages alvorligt, og som stiller 
befolkningen over for økonomisk og demografisk hårde udfordringer.

Ændringsforslag 49
Luís Paulo Alves

Forslag til forordning
Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) Traktatens artikel 174 fastlægger, at 
der skal vises særlig opmærksomhed over 
for landområder, områder berørte af 
industriel overgang samt regioner med 
alvorlige og permanente naturlige eller 
demografiske begrænsninger, så som de 
nordligste regioner med lav 
befolkningstæthed og øsamfund, grænse-
og bjergområder.

Or. pt

Ændringsforslag 50
Luís Paulo Alves

Forslag til forordning
Betragtning 1 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1b) Traktatens artikel 349 stipulerer, at 
der bør foretages specifikke tiltag, når den 
sociale og økonomiske situation i 
regionerne i de yderste randområder, som 
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er forværret af bestemte karakteristika 
som alvorligt berører deres udvikling, 
tages i betragtning.

Or. pt

Ændringsforslag 51
Pervenche Berès
for Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) For at øge merværdien ved Unionens 
samhørighedspolitik bør de særlige 
bestemmelser medføre en betydelig 
forenkling på samtlige niveauer:
støttemodtagere, programmyndigheder, 
deltagende medlemsstater og tredjelande 
samt Kommissionen.

(3) For at øge merværdien ved Unionens 
samhørighedspolitik, navnlig hvad angår 
opnåelsen af Europa 2020-målene, bør de 
særlige bestemmelser medføre en betydelig 
forenkling på samtlige niveauer: 
støttemodtagere, programmyndigheder, 
deltagende medlemsstater og tredjelande 
samt Kommissionen.

Or. en

Ændringsforslag 52
Younous Omarjee

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) For at øge merværdien ved Unionens 
samhørighedspolitik bør de særlige 
bestemmelser medføre en betydelig 
forenkling på samtlige niveauer: 
støttemodtagere, programmyndigheder, 
deltagende medlemsstater og tredjelande 
samt Kommissionen.

(3) For at øge merværdien ved Unionens 
samhørighedspolitik bør de særlige 
bestemmelser medføre en betydelig 
forenkling på samtlige niveauer: 
støttemodtagere, programmyndigheder,
folkevalgte regionale og lokale 
myndigheder, deltagende medlemsstater 
og tredjelande samt Kommissionen.

Or. fr
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Ændringsforslag 53
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Det grænseoverskridende samarbejde 
bør sigte mod at takle de i fællesskab 
udpegede udfordringer i grænseområder 
(såsom ringe tilgængelighed, 
uhensigtsmæssigt erhvervsklima, mangel 
på netværk blandt lokale og regionale 
myndigheder, forskning og innovation og 
indførelse af informations- og 
kommunikationsteknologi, 
miljøforurening, risikoforebyggelse, 
negativ holdning over for medborgere fra 
nabolande) og udnytte uudnyttet potentiale 
i grænseområdet (udvikling af 
grænseoverskridende forsknings- og 
innovationsfaciliteter og -klynger, 
integration af det grænseoverskridende 
arbejdsmarked, samarbejde blandt 
universiteter eller sundhedscentre), 
samtidig med at samarbejdsprocessen 
forbedres med henblik på en generel 
harmonisk udvikling i Unionen. I 
forbindelse med grænseoverskridende 
programmer mellem Nordirland og 
grænseområderne i Irland til støtte for fred 
og forsoning bidrager EFRU ligeledes til at 
fremme social og økonomisk stabilitet i de 
pågældende regioner, navnlig gennem 
foranstaltninger til at fremme samhørighed 
mellem lokalsamfundene.

(5) Det grænseoverskridende samarbejde 
bør sigte mod at takle de i fællesskab 
udpegede udfordringer i grænseområder 
(såsom ringe tilgængelighed, ringe og 
manglende infrastruktur, herunder 
flaskehalse i transportnettene, 
uhensigtsmæssigt erhvervsklima, mangel 
på netværk blandt lokale og regionale 
myndigheder, forskning og innovation og 
indførelse af informations- og 
kommunikationsteknologi, 
miljøforurening, risikoforebyggelse, 
negativ holdning over for medborgere fra 
nabolande) og udnytte uudnyttet potentiale 
i grænseområdet (udvikling af 
grænseoverskridende forsknings- og 
innovationsfaciliteter og -klynger,
udvikling af kulturel udveksling og 
forbedring af turismeinfrastruktur, 
integration af det grænseoverskridende 
arbejdsmarked, samarbejde blandt 
universiteter eller sundhedscentre), 
samtidig med at samarbejdsprocessen 
forbedres med henblik på en generel 
harmonisk udvikling i Unionen. I 
forbindelse med grænseoverskridende 
programmer mellem Nordirland og 
grænseområderne i Irland til støtte for fred 
og forsoning bidrager EFRU ligeledes til at 
fremme social og økonomisk stabilitet i de 
pågældende regioner, navnlig gennem 
foranstaltninger til at fremme samhørighed 
mellem lokalsamfundene.

Or. en
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Ændringsforslag 54
Hermann Winkler

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Det grænseoverskridende samarbejde 
bør sigte mod at takle de i fællesskab 
udpegede udfordringer i grænseområder 
(såsom ringe tilgængelighed, 
uhensigtsmæssigt erhvervsklima, mangel 
på netværk blandt lokale og regionale 
myndigheder, forskning og innovation og 
indførelse af informations- og 
kommunikationsteknologi, 
miljøforurening, risikoforebyggelse, 
negativ holdning over for medborgere fra 
nabolande) og udnytte uudnyttet potentiale 
i grænseområdet (udvikling af 
grænseoverskridende forsknings- og 
innovationsfaciliteter og -klynger, 
integration af det grænseoverskridende 
arbejdsmarked, samarbejde blandt 
universiteter eller sundhedscentre), 
samtidig med at samarbejdsprocessen 
forbedres med henblik på en generel 
harmonisk udvikling i Unionen. I 
forbindelse med grænseoverskridende 
programmer mellem Nordirland og 
grænseområderne i Irland til støtte for fred 
og forsoning bidrager EFRU ligeledes til at 
fremme social og økonomisk stabilitet i de 
pågældende regioner, navnlig gennem 
foranstaltninger til at fremme samhørighed 
mellem lokalsamfundene.

(5) Det grænseoverskridende samarbejde 
bør sigte mod at takle de i fællesskab 
udpegede udfordringer i grænseområder 
(såsom ringe tilgængelighed til transport, 
herunder nærtransport, til elnet og IKT,
uhensigtsmæssigt erhvervsklima, 
hindringer for redningstjenester, mangel 
på netværk blandt lokale og regionale 
myndigheder, forskning og innovation og 
indførelse af informations- og 
kommunikationsteknologi, 
miljøforurening, risikoforebyggelse, 
negativ holdning over for medborgere fra 
nabolande) og udnytte uudnyttet potentiale 
i grænseområdet (udvikling af 
grænseoverskridende forsknings- og 
innovationsfaciliteter og -klynger, 
integration af det grænseoverskridende 
arbejdsmarked, samarbejde blandt 
universiteter eller sundhedscentre), 
samtidig med at samarbejdsprocessen 
forbedres med henblik på en generel 
harmonisk udvikling i Unionen. I 
forbindelse med grænseoverskridende 
programmer mellem Nordirland og 
grænseområderne i Irland til støtte for fred 
og forsoning bidrager EFRU ligeledes til at 
fremme social og økonomisk stabilitet i de 
pågældende regioner, navnlig gennem 
foranstaltninger til at fremme samhørighed 
mellem lokalsamfundene.

Or. de

Ændringsforslag 55
Mikael Gustafsson, Marije Cornelissen
for Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling
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Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Det grænseoverskridende samarbejde 
bør sigte mod at takle de i fællesskab 
udpegede udfordringer i grænseområder 
(såsom ringe tilgængelighed, 
uhensigtsmæssigt erhvervsklima, mangel 
på netværk blandt lokale og regionale 
myndigheder, forskning og innovation og 
indførelse af informations- og 
kommunikationsteknologi, 
miljøforurening, risikoforebyggelse, 
negativ holdning over for medborgere fra 
nabolande) og udnytte uudnyttet potentiale 
i grænseområdet (udvikling af 
grænseoverskridende forsknings- og 
innovationsfaciliteter og -klynger, 
integration af det grænseoverskridende 
arbejdsmarked, samarbejde blandt 
universiteter eller sundhedscentre), 
samtidig med at samarbejdsprocessen 
forbedres med henblik på en generel 
harmonisk udvikling i Unionen. I 
forbindelse med grænseoverskridende 
programmer mellem Nordirland og 
grænseområderne i Irland til støtte for fred 
og forsoning bidrager EFRU ligeledes til at 
fremme social og økonomisk stabilitet i de 
pågældende regioner, navnlig gennem 
foranstaltninger til at fremme samhørighed 
mellem lokalsamfundene.

(5) Det grænseoverskridende samarbejde
bør sigte mod at takle de i fællesskab 
udpegede udfordringer i grænseområder 
(såsom ringe tilgængelighed, 
uhensigtsmæssigt erhvervsklima, kvinders 
lave deltagelse på arbejdsmarkedet, 
kønsbestemte lønforskelle, mangel på 
netværk blandt lokale og regionale 
myndigheder, forskning og innovation og 
indførelse af informations- og 
kommunikationsteknologi, 
miljøforurening, risikoforebyggelse, 
negativ holdning over for medborgere fra 
nabolande) og udnytte uudnyttet potentiale 
i grænseområdet (udvikling af 
grænseoverskridende forsknings- og 
innovationsfaciliteter og -klynger, 
integration af det grænseoverskridende 
arbejdsmarked, samarbejde blandt 
universiteter eller sundhedscentre), 
samtidig med at samarbejdsprocessen 
forbedres med henblik på en generel 
harmonisk udvikling i Unionen. I 
forbindelse med grænseoverskridende 
programmer mellem Nordirland og 
grænseområderne i Irland til støtte for fred 
og forsoning bidrager EFRU ligeledes til at 
fremme social og økonomisk stabilitet i de 
pågældende regioner, navnlig gennem 
foranstaltninger til at fremme samhørighed 
mellem lokalsamfundene.

Or. en

Ændringsforslag 56
László Surján

Forslag til forordning
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Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Det grænseoverskridende samarbejde 
bør sigte mod at takle de i fællesskab 
udpegede udfordringer i grænseområder 
(såsom ringe tilgængelighed, 
uhensigtsmæssigt erhvervsklima, mangel 
på netværk blandt lokale og regionale 
myndigheder, forskning og innovation og 
indførelse af informations- og 
kommunikationsteknologi, 
miljøforurening, risikoforebyggelse, 
negativ holdning over for medborgere fra 
nabolande) og udnytte uudnyttet potentiale 
i grænseområdet (udvikling af 
grænseoverskridende forsknings- og 
innovationsfaciliteter og -klynger, 
integration af det grænseoverskridende 
arbejdsmarked, samarbejde blandt 
universiteter eller sundhedscentre), 
samtidig med at samarbejdsprocessen 
forbedres med henblik på en generel 
harmonisk udvikling i Unionen. I 
forbindelse med grænseoverskridende 
programmer mellem Nordirland og 
grænseområderne i Irland til støtte for fred 
og forsoning bidrager EFRU ligeledes til at 
fremme social og økonomisk stabilitet i de 
pågældende regioner, navnlig gennem 
foranstaltninger til at fremme samhørighed 
mellem lokalsamfundene.

(5) Det grænseoverskridende samarbejde 
bør sigte mod at takle de i fællesskab 
udpegede udfordringer i grænseområder 
(såsom ringe tilgængelighed, 
uhensigtsmæssigt erhvervsklima, mangel 
på menneskelige ressourcer og kapaciteter 
hvad angår regional udvikling, mangel på
netværk blandt lokale og regionale 
myndigheder, forskning og innovation og 
indførelse af informations- og 
kommunikationsteknologi, 
miljøforurening, risikoforebyggelse, 
negativ holdning over for medborgere fra 
nabolande) og udnytte uudnyttet potentiale 
i grænseområdet (udvikling af 
grænseoverskridende forsknings- og 
innovationsfaciliteter og -klynger, 
integration af det grænseoverskridende 
arbejdsmarked, samarbejde blandt 
universiteter eller sundhedscentre), 
samtidig med at samarbejdsprocessen 
forbedres med henblik på en generel 
harmonisk udvikling i Unionen. I 
forbindelse med grænseoverskridende 
programmer, f.eks. mellem Nordirland og 
grænseområderne i Irland, til støtte for fred 
og forsoning bidrager EFRU ligeledes til at 
fremme social og økonomisk stabilitet i de 
pågældende regioner, navnlig gennem 
foranstaltninger til at fremme samhørighed 
mellem lokalsamfundene.

Or. en

Ændringsforslag 57
Richard Seeber

Forslag til forordning
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Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Det grænseoverskridende samarbejde 
bør sigte mod at takle de i fællesskab 
udpegede udfordringer i grænseområder 
(såsom ringe tilgængelighed, 
uhensigtsmæssigt erhvervsklima, mangel 
på netværk blandt lokale og regionale 
myndigheder, forskning og innovation og 
indførelse af informations- og 
kommunikationsteknologi, 
miljøforurening, risikoforebyggelse, 
negativ holdning over for medborgere fra 
nabolande) og udnytte uudnyttet potentiale 
i grænseområdet (udvikling af 
grænseoverskridende forsknings- og 
innovationsfaciliteter og -klynger, 
integration af det grænseoverskridende 
arbejdsmarked, samarbejde blandt 
universiteter eller sundhedscentre), 
samtidig med at samarbejdsprocessen 
forbedres med henblik på en generel 
harmonisk udvikling i Unionen. I 
forbindelse med grænseoverskridende 
programmer mellem Nordirland og 
grænseområderne i Irland til støtte for fred 
og forsoning bidrager EFRU ligeledes til at 
fremme social og økonomisk stabilitet i de 
pågældende regioner, navnlig gennem 
foranstaltninger til at fremme samhørighed 
mellem lokalsamfundene.

(5) Det grænseoverskridende samarbejde 
bør sigte mod at takle de i fællesskab 
udpegede udfordringer i grænseområder 
(såsom ringe tilgængelighed, 
uhensigtsmæssigt erhvervsklima, 
udvandring og demografiske forandringer
i bjergområder, mangel på netværk blandt 
lokale og regionale myndigheder, 
forskning og innovation og indførelse af 
informations- og 
kommunikationsteknologi, 
miljøforurening, risikoforebyggelse, 
negativ holdning over for medborgere fra 
nabolande) og udnytte uudnyttet potentiale 
i grænseområdet (udvikling af 
grænseoverskridende forsknings- og 
innovationsfaciliteter og -klynger, 
integration af det grænseoverskridende 
arbejdsmarked, samarbejde blandt 
universiteter eller sundhedscentre), 
samtidig med at samarbejdsprocessen 
forbedres med henblik på en generel 
harmonisk udvikling i Unionen, hvor især 
makroregionernes europæiske merværdi 
skal understreges. I forbindelse med 
grænseoverskridende programmer mellem 
Nordirland og grænseområderne i Irland til 
støtte for fred og forsoning bidrager EFRU 
ligeledes til at fremme social og 
økonomisk stabilitet i de pågældende 
regioner, navnlig gennem foranstaltninger 
til at fremme samhørighed mellem 
lokalsamfundene.

Or. de

Begrundelse

Bjergområder står over for særlige udfordringer betinget af naturen. De skal kæmpe med 
mange forskellige typer problemer, f.eks. udvandring og økonomiske ulemper. Det er derfor 
ønskværdigt at nævne disse regioner særskilt. Makroregioner er et relevant og nyttigt 
instrument til transnational og grænseoverskridende bekæmpelse af disse udfordringer.
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Ændringsforslag 58
Pervenche Berès
for Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Det grænseoverskridende samarbejde 
bør sigte mod at takle de i fællesskab 
udpegede udfordringer i grænseområder 
(såsom ringe tilgængelighed, 
uhensigtsmæssigt erhvervsklima, mangel 
på netværk blandt lokale og regionale 
myndigheder, forskning og innovation og 
indførelse af informations- og 
kommunikationsteknologi, 
miljøforurening, risikoforebyggelse, 
negativ holdning over for medborgere fra 
nabolande) og udnytte uudnyttet potentiale 
i grænseområdet (udvikling af 
grænseoverskridende forsknings- og 
innovationsfaciliteter og -klynger, 
integration af det grænseoverskridende 
arbejdsmarked, samarbejde blandt 
universiteter eller sundhedscentre), 
samtidig med at samarbejdsprocessen 
forbedres med henblik på en generel 
harmonisk udvikling i Unionen. I 
forbindelse med grænseoverskridende 
programmer mellem Nordirland og 
grænseområderne i Irland til støtte for fred 
og forsoning bidrager EFRU ligeledes til at 
fremme social og økonomisk stabilitet i de 
pågældende regioner, navnlig gennem 
foranstaltninger til at fremme samhørighed 
mellem lokalsamfundene.

(5) Det grænseoverskridende samarbejde 
bør sigte mod at takle de i fællesskab 
udpegede udfordringer i grænseområder 
(såsom ringe tilgængelighed, 
uhensigtsmæssigt erhvervsklima, mangel 
på netværk blandt lokale og regionale 
myndigheder, forskning og innovation og 
indførelse af informations- og 
kommunikationsteknologi, 
miljøforurening, risikoforebyggelse, 
negativ holdning over for medborgere fra 
nabolande, mangel på gennemsigtighed på 
arbejdsmarkedet og de eksisterende 
arbejdsmæssige og sociale vilkår) og 
udnytte uudnyttet potentiale i 
grænseområdet (udvikling af 
grænseoverskridende forsknings- og 
innovationsfaciliteter og -klynger, 
integration af det grænseoverskridende 
arbejdsmarked og fjerne hindringer 
arbejdstagernes bevægelighed såvel som 
oplysning, rådgivning og jobmatchning 
for mobile arbejdstagere, samarbejde 
blandt universiteter eller sundhedscentre), 
samtidig med at samarbejdsprocessen 
forbedres med henblik på en generel 
harmonisk udvikling i Unionen. I 
forbindelse med grænseoverskridende 
programmer mellem Nordirland og 
grænseområderne i Irland til støtte for fred 
og forsoning bidrager EFRU ligeledes til at 
fremme social og økonomisk stabilitet i de 
pågældende regioner, navnlig gennem 
foranstaltninger til at fremme samhørighed 
mellem lokalsamfundene.

Or. en
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Ændringsforslag 59
François Alfonsi, Catherine Grèze

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Det grænseoverskridende samarbejde 
bør sigte mod at takle de i fællesskab 
udpegede udfordringer i grænseområder 
(såsom ringe tilgængelighed, 
uhensigtsmæssigt erhvervsklima, mangel 
på netværk blandt lokale og regionale 
myndigheder, forskning og innovation og 
indførelse af informations- og 
kommunikationsteknologi, 
miljøforurening, risikoforebyggelse, 
negativ holdning over for medborgere fra 
nabolande) og udnytte uudnyttet potentiale 
i grænseområdet (udvikling af 
grænseoverskridende forsknings- og 
innovationsfaciliteter og -klynger, 
integration af det grænseoverskridende 
arbejdsmarked, samarbejde blandt 
universiteter eller sundhedscentre), 
samtidig med at samarbejdsprocessen 
forbedres med henblik på en generel 
harmonisk udvikling i Unionen. I 
forbindelse med grænseoverskridende 
programmer mellem Nordirland og 
grænseområderne i Irland til støtte for fred 
og forsoning bidrager EFRU ligeledes til at 
fremme social og økonomisk stabilitet i de 
pågældende regioner, navnlig gennem 
foranstaltninger til at fremme samhørighed 
mellem lokalsamfundene.

(5) Det grænseoverskridende samarbejde 
bør sigte mod at takle de i fællesskab 
udpegede udfordringer i grænseområder 
(såsom ringe tilgængelighed, 
uhensigtsmæssigt erhvervsklima, mangel 
på netværk blandt lokale og regionale 
myndigheder, forskning og innovation og 
indførelse af informations- og 
kommunikationsteknologi, 
miljøforurening, risikoforebyggelse, 
negativ holdning over for medborgere fra 
nabolande) og udnytte uudnyttet potentiale 
i grænseområdet (udvikling af 
grænseoverskridende forsknings- og 
innovationsfaciliteter og -klynger, 
integration af det grænseoverskridende 
arbejdsmarked, samarbejde blandt 
uddannelsessystemerne, særlig
universiteter eller sundhedscentre), 
udnyttelse af regionale 
grænseoverskridende kulturer, samtidig 
med at samarbejdsprocessen forbedres med 
henblik på en generel harmonisk udvikling 
i Unionen. I forbindelse med 
grænseoverskridende programmer mellem 
Nordirland og grænseområderne i Irland til 
støtte for fred og forsoning bidrager EFRU 
ligeledes til at fremme social og 
økonomisk stabilitet i de pågældende 
regioner, navnlig gennem foranstaltninger 
til at fremme samhørighed mellem 
lokalsamfundene.

Or. fr
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Ændringsforslag 60
Giommaria Uggias

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Det grænseoverskridende samarbejde 
bør sigte mod at takle de i fællesskab 
udpegede udfordringer i grænseområder 
(såsom ringe tilgængelighed, 
uhensigtsmæssigt erhvervsklima, mangel 
på netværk blandt lokale og regionale 
myndigheder, forskning og innovation og 
indførelse af informations- og 
kommunikationsteknologi, 
miljøforurening, risikoforebyggelse, 
negativ holdning over for medborgere fra 
nabolande) og udnytte uudnyttet potentiale 
i grænseområdet (udvikling af 
grænseoverskridende forsknings- og 
innovationsfaciliteter og -klynger, 
integration af det grænseoverskridende 
arbejdsmarked, samarbejde blandt 
universiteter eller sundhedscentre), 
samtidig med at samarbejdsprocessen 
forbedres med henblik på en generel 
harmonisk udvikling i Unionen. I 
forbindelse med grænseoverskridende 
programmer mellem Nordirland og 
grænseområderne i Irland til støtte for fred 
og forsoning bidrager EFRU ligeledes til at 
fremme social og økonomisk stabilitet i de 
pågældende regioner, navnlig gennem 
foranstaltninger til at fremme samhørighed 
mellem lokalsamfundene.

(5) Det grænseoverskridende samarbejde 
bør sigte mod at takle de i fællesskab 
udpegede udfordringer i grænseområder 
(såsom ringe tilgængelighed, 
uhensigtsmæssigt erhvervsklima, mangel 
på netværk blandt lokale og regionale 
myndigheder, forskning og innovation og 
indførelse af informations- og 
kommunikationsteknologi, 
miljøforurening, risikoforebyggelse, 
negativ holdning over for medborgere fra 
nabolande) og udnytte uudnyttet potentiale 
i grænseområdet (udvikling af 
grænseoverskridende forsknings- og 
innovationsfaciliteter og -klynger, 
integration af det grænseoverskridende 
arbejdsmarked, samarbejde blandt 
universiteter eller sundhedscentre samt 
udvikling af specifikke projekter i 
turistsektoren), samtidig med at 
samarbejdsprocessen forbedres med 
henblik på en generel harmonisk udvikling 
i Unionen. I forbindelse med 
grænseoverskridende programmer mellem 
Nordirland og grænseområderne i Irland til 
støtte for fred og forsoning bidrager EFRU 
ligeledes til at fremme social og 
økonomisk stabilitet i de pågældende 
regioner, navnlig gennem foranstaltninger 
til at fremme samhørighed mellem 
lokalsamfundene.

Or. it

Ændringsforslag 61
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Forslag til forordning
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Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Det grænseoverskridende samarbejde 
bør sigte mod at takle de i fællesskab 
udpegede udfordringer i grænseområder 
(såsom ringe tilgængelighed, 
uhensigtsmæssigt erhvervsklima, mangel 
på netværk blandt lokale og regionale 
myndigheder, forskning og innovation og 
indførelse af informations- og 
kommunikationsteknologi, 
miljøforurening, risikoforebyggelse, 
negativ holdning over for medborgere fra 
nabolande) og udnytte uudnyttet potentiale 
i grænseområdet (udvikling af 
grænseoverskridende forsknings- og 
innovationsfaciliteter og -klynger, 
integration af det grænseoverskridende 
arbejdsmarked, samarbejde blandt 
universiteter eller sundhedscentre), 
samtidig med at samarbejdsprocessen 
forbedres med henblik på en generel 
harmonisk udvikling i Unionen. I 
forbindelse med grænseoverskridende 
programmer mellem Nordirland og 
grænseområderne i Irland til støtte for fred 
og forsoning bidrager EFRU ligeledes til at 
fremme social og økonomisk stabilitet i de 
pågældende regioner, navnlig gennem 
foranstaltninger til at fremme samhørighed 
mellem lokalsamfundene.

(5) Det grænseoverskridende samarbejde 
bør sigte mod at takle de i fællesskab 
udpegede udfordringer i grænseområder 
(såsom ringe tilgængelighed, særlig i 
øområder, og mangel på effektive 
transportnet, uhensigtsmæssigt 
erhvervsklima, mangel på netværk blandt 
lokale og regionale myndigheder, 
forskning og innovation og indførelse af 
informations- og 
kommunikationsteknologi, 
miljøforurening, risikoforebyggelse, 
negativ holdning over for medborgere fra 
nabolande) og udnytte uudnyttet potentiale 
i grænseområdet (udvikling af 
grænseoverskridende forsknings- og 
innovationsfaciliteter og -klynger, 
integration af det grænseoverskridende 
arbejdsmarked, samarbejde blandt 
universiteter eller sundhedscentre), 
samtidig med at samarbejdsprocessen 
forbedres med henblik på en generel 
harmonisk udvikling i Unionen. I 
forbindelse med grænseoverskridende 
programmer mellem Nordirland og 
grænseområderne i Irland til støtte for fred 
og forsoning bidrager EFRU ligeledes til at 
fremme social og økonomisk stabilitet i de 
pågældende regioner, navnlig gennem 
foranstaltninger til at fremme samhørighed 
mellem lokalsamfundene.

Or. fr

Ændringsforslag 62
Younous Omarjee

Forslag til forordning
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Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Det grænseoverskridende samarbejde 
bør sigte mod at takle de i fællesskab 
udpegede udfordringer i grænseområder 
(såsom ringe tilgængelighed, 
uhensigtsmæssigt erhvervsklima, mangel 
på netværk blandt lokale og regionale 
myndigheder, forskning og innovation og 
indførelse af informations- og 
kommunikationsteknologi, 
miljøforurening, risikoforebyggelse, 
negativ holdning over for medborgere fra 
nabolande) og udnytte uudnyttet potentiale 
i grænseområdet (udvikling af 
grænseoverskridende forsknings- og 
innovationsfaciliteter og -klynger, 
integration af det grænseoverskridende 
arbejdsmarked, samarbejde blandt 
universiteter eller sundhedscentre), 
samtidig med at samarbejdsprocessen 
forbedres med henblik på en generel 
harmonisk udvikling i Unionen. I 
forbindelse med grænseoverskridende 
programmer mellem Nordirland og 
grænseområderne i Irland til støtte for fred 
og forsoning bidrager EFRU ligeledes til at 
fremme social og økonomisk stabilitet i de 
pågældende regioner, navnlig gennem 
foranstaltninger til at fremme samhørighed 
mellem lokalsamfundene.

(5) Det grænseoverskridende samarbejde 
bør sigte mod at takle de i fællesskab 
udpegede udfordringer i grænseområder 
(såsom ringe tilgængelighed, 
uhensigtsmæssigt erhvervsklima, mangel 
på netværk blandt lokale og regionale 
myndigheder, forskning og innovation og 
indførelse af informations- og 
kommunikationsteknologi, 
miljøforurening, risikoforebyggelse, 
negativ holdning over for medborgere fra 
nabolande) og udnytte uudnyttet potentiale 
i grænseområdet (udvikling af 
grænseoverskridende forsknings- og 
innovationsfaciliteter og -klynger, 
integration af det grænseoverskridende 
arbejdsmarked, samarbejde blandt 
universiteter eller sundhedscentre), 
samtidig med at samarbejdsprocessen 
forbedres med henblik på en generel 
harmonisk udvikling i Unionen. I 
forbindelse med grænseoverskridende 
programmer mellem Nordirland og 
grænseområderne i Irland til støtte for fred 
og forsoning bidrager EFRU ligeledes til at 
fremme social og økonomisk stabilitet i de 
pågældende regioner, navnlig gennem 
foranstaltninger til at fremme den sociale 
integration og samhørighed mellem 
lokalsamfundene.

Or. fr

Ændringsforslag 63
Richard Seeber

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Det tværnationale samarbejde bør tage (6) Det tværnationale samarbejde bør tage 



AM\903764DA.doc 19/172 PE490.976v01-00

DA

sigte på at styrke samarbejdet ved hjælp af 
foranstaltninger, som bidrager til integreret 
territorial udvikling i tilknytning til 
Unionens samhørighedspolitiske 
prioriteringer.

sigte på at styrke samarbejdet ved hjælp af 
foranstaltninger, som bidrager til integreret 
territorial udvikling i tilknytning til 
Unionens samhørighedspolitiske 
prioriteringer. Tværnationale områder, der 
står over for fælles infrastrukturelle eller 
naturgivne udfordringer, som det er 
tilfældet i Alperegionen, skal understøttes 
i forbindelse med dannelsen af 
makroregioner.

Or. de

Begrundelse

Alperegionen står over for særlige demografiske og naturbetingede udfordringer. 
Makroregioner er et relevant og nyttigt instrument til tværnational og grænseoverskridende 
bekæmpelse af disse udfordringer. Oprettelsen af en makroregion i Alperegionen ville være 
en stor fordel for den lokale befolkning.

Ændringsforslag 64
Rosa Estaràs Ferragut, Salvador Sedó i Alabart

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Det tværnationale samarbejde bør tage 
sigte på at styrke samarbejdet ved hjælp af 
foranstaltninger, som bidrager til integreret 
territorial udvikling i tilknytning til 
Unionens samhørighedspolitiske 
prioriteringer.

(6) Det tværnationale samarbejde bør tage 
sigte på at styrke samarbejdet ved hjælp af 
foranstaltninger, som bidrager til integreret 
territorial udvikling i tilknytning til 
Unionens samhørighedspolitiske 
prioriteringer. Det strategiske samarbejde 
mellem de grænseregioner, der endnu 
ikke er omfattet af grænseprogrammet, 
skal ligeledes fremmes.

Or. es

Ændringsforslag 65
Pervenche Berès
for Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

Forslag til forordning
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Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Det interregionale samarbejde bør tage 
sigte på at styrke effektiviteten af 
samhørighedspolitikken ved at fremme 
erfaringsudvekslingen mellem regionerne 
med henblik på en forbedret udformning 
og gennemførelse af de operationelle 
programmer under målet om investering i 
vækst og beskæftigelse. Det bør navnlig 
fremme samarbejdet mellem innovative 
forskningsintensive klynger og 
udvekslinger mellem forskere og 
forskningsinstitutioner baseret på 
"videnbaserede regioner" og 
"forskningspotentiale i EU´s 
konvergensregioner og fjernområder" 
under det syvende rammeprogram for 
forskning.

(7) Det interregionale samarbejde bør tage 
sigte på at styrke effektiviteten af 
samhørighedspolitikken ved at fremme 
erfaringsudvekslingen mellem regionerne 
med henblik på en forbedret udformning 
og gennemførelse af de operationelle 
programmer til styrkelse af investering i 
vækst og beskæftigelse. Det bør navnlig 
fremme samarbejdet mellem innovative 
forskningsintensive klynger og 
udvekslinger mellem forskere og 
forskningsinstitutioner baseret på 
"videnbaserede regioner" og 
"forskningspotentiale i EU´s 
konvergensregioner og fjernområder" 
under det syvende rammeprogram for 
forskning.

Or. en

Ændringsforslag 66
Lambert van Nistelrooij

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Det interregionale samarbejde bør tage 
sigte på at styrke effektiviteten af 
samhørighedspolitikken ved at fremme 
erfaringsudvekslingen mellem regionerne 
med henblik på en forbedret udformning 
og gennemførelse af de operationelle 
programmer under målet om investering i 
vækst og beskæftigelse. Det bør navnlig 
fremme samarbejdet mellem innovative 
forskningsintensive klynger og 
udvekslinger mellem forskere og 
forskningsinstitutioner baseret på 
"videnbaserede regioner" og 
"forskningspotentiale i EU´s 

(7) Det interregionale samarbejde bør tage 
sigte på at styrke effektiviteten af 
samhørighedspolitikken ved at fremme 
erfaringsudvekslingen mellem regionerne 
med henblik på en forbedret udformning 
og gennemførelse af de operationelle 
programmer under målet om investering i 
vækst og beskæftigelse. Det bør navnlig 
fremme samarbejdet mellem innovative 
forskningsintensive klynger og 
udvekslinger mellem forskere og 
forskningsinstitutioner baseret på 
"videnbaserede regioner" og 
"forskningspotentiale i EU´s 
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konvergensregioner og fjernområder" 
under det syvende rammeprogram for 
forskning.

konvergensregioner og fjernområder" 
under det syvende rammeprogram for 
forskning. Dette samarbejde bør omfatte 
sammenkædning af nye 
forskningsinstitutioner i topklasse i 
mindre udviklede regioner, samarbejde 
om udveksling af medarbejdere, 
ekspertrådgivning og -bistand samt 
udvikling af fælles strategier for 
etablering af ekspertisecentre i de 
respektive mindre udviklede regioner.

Or. en

Ændringsforslag 67
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Det grænseoverskridende samarbejde 
bør støtte land- og søgrænseregioner. På 
baggrund af erfaringerne fra tidligere 
programmeringsperioder bør 
Kommissionen have beføjelse til at 
udarbejde en mere forenklet liste over 
grænseområder, som kan modtage støtte i 
henhold til de grænseoverskridende 
samarbejdsprogrammer, opdelt efter hvert 
samarbejdsprogram. Ved udarbejdelsen af 
listen bør Kommissionen sikre de 
nødvendige tilpasninger af hensyn til 
sammenhængen, navnlig når det gælder 
lande- og søgrænser, og videreførelse af de 
programområder, der er fastsat for 
programmeringsperioden 2007-2013. Disse 
tilpasninger kan reducere eller udvide de 
eksisterende programområder og antallet af 
grænseoverskridende 
samarbejdsprogrammer, men med 
mulighed for geografiske overlapninger.

(9) Det grænseoverskridende samarbejde 
bør støtte land- og søgrænseregioner. På 
baggrund af erfaringerne fra tidligere 
programmeringsperioder bør 
Kommissionen have beføjelse til at 
udarbejde en mere forenklet liste over 
grænseområder, som kan modtage støtte i 
henhold til de grænseoverskridende 
samarbejdsprogrammer, opdelt efter hvert 
samarbejdsprogram. Ved udarbejdelsen af 
listen bør Kommissionen sikre de 
nødvendige tilpasninger af hensyn til 
sammenhængen, navnlig når det gælder 
lande- og søgrænser, og videreførelse af de 
programområder, der er fastsat for 
programmeringsperioden 2007-2013. Disse 
tilpasninger kan reducere eller udvide de 
eksisterende programområder, navnlig 
med henblik på at muliggør samarbejde 
mellem de maritime områder, der udgør 
de ydre grænser af Unionen, og antallet af 
grænseoverskridende 
samarbejdsprogrammer, men med 
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mulighed for geografiske overlapninger.

Or. es

Ændringsforslag 68
Nuno Teixeira

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Samarbejdet over grænserne bør støtte 
regionerne der ligger ved lande- eller 
søgrænserne. Med baggrund i de tidligere 
programperioder skal Kommissionen 
tilføres kompetence til at definere listen 
over grænseområder, som skal støttes 
under programsamarbejdet over grænserne 
på en enklere måde, per 
samarbejdsprogram. I udarbejdelsen af 
denne liste bør Kommissionen betænke de 
justeringer, der er nødvendige for at 
garantere sammenhæng, specielt hvad 
angår lande- og søgrænser, og give 
kontinuitet til områderne som er defineret 
for programperioden 2007 - 2013. Disse 
justeringer kan føre til mindskelse eller 
forøgelse af de eksisterende områder, eller 
i antallet samarbejdsprogrammer over 
grænserne, men kan også tillade 
overlapning.

(9) Samarbejdet over grænserne bør støtte 
regionerne der ligger ved lande- eller 
søgrænserne. Med baggrund i de tidligere 
programperioder skal Kommissionen 
tilføres kompetence til at definere listen 
over grænseområder, som skal støttes 
under programsamarbejdet over grænserne 
på en enklere måde, per 
samarbejdsprogram, og som kan inkludere 
det størst mulige antal. I udarbejdelsen af 
denne liste skal Kommissionen betænke de 
justeringer, der er nødvendige for at 
garantere sammenhæng, specielt hvad 
angår lande- og søgrænser, og give 
kontinuitet til områderne som er defineret 
for programperioden 2007 - 2013. Disse 
justeringer kan føre til mindskelse eller 
forøgelse af de eksisterende områder, eller 
i antallet samarbejdsprogrammer over 
grænserne, men kan også tillade 
overlapning.

I tilfældet med de regionerne i de yderste 
randområder, og for at tillade deres 
deltagelse i grænseoverskridende 
programsamarbejder, bør kriteriet for 
maksimal afstand ikke anvendes, da der 
er fare for at udelukke disse regioner fra 
det grænseoverskridende aspekt i det 
territoriale samarbejde.

Or. pt
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Begrundelse

Regionerne i de yderste randområder i betydningen samarbejde over grænserne i 
programmerne for territorialt samarbejde. På grund af kriteriet om en afstand på højst 150 
kilometer er nogle regioner i de yderste randområder ikke støtteberettigede under disse 
programmer og er udelukket fra enhver form for grænseoverskridende samarbejde.

Ændringsforslag 69
Luís Paulo Alves

Forslag til forordning
Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9a) Konstaterer alligevel, at der 
eksisterer regioner i Europa, som grundet 
afsides beliggenhed er forhindret i at 
virkeliggøre det grænseoverskridende 
samarbejde som følge af kriteriet om 
afstand til en søgrænse.

Or. pt

Ændringsforslag 70
Luís Paulo Alves

Forslag til forordning
Betragtning 9 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Man finder alligevel, at integrationen og 
åbningen af disse regioner til geografiske 
områder uden for Unionen ikke er – og 
heller ikke blot bør være - målt på deres 
store geografiske afstande. De historiske, 
sproglige og kulturelle bånd, som 
forbinder dem med diverse territorier, 
giver dem et privilegeret udgangspunkt 
for fordybelse af disse relationer, som er 
gode for Unionen i verden. De skal derfor 
kunne deltage i grænseoverskridende 
samarbejdsprogrammer.
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Or. pt

Ændringsforslag 71
Nuno Teixeira

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Områderne for transnationalt 
samarbejde skal defineres under 
hensyntagen til nødvendige tiltag for at 
fremme en integreret territorial udvikling. 
Kommissionen skal have tilført beføjelser 
til at definere de transnationale 
samarbejdsområder.

(10) Områderne for transnationalt 
samarbejde skal defineres under 
hensyntagen til nødvendige tiltag for at 
fremme en integreret territorial udvikling. 
Kommissionen skal have tilført beføjelser 
til at definere de transnationale 
samarbejdsområder for at sikre kontinuitet 
i samarbejdet i mere omfattende og 
sammenhængende områder med 
baggrund i tidligere programmer.

Or. pt

Begrundelse

Det er nødvendigt at Kommissionen i udarbejdelse af listerne over støtteområder sikrer 
kontinuitet og sammenhæng for samarbejdet under hensyntagen til de tidligere programmer.

Ændringsforslag 72
Rosa Estaràs Ferragut, Salvador Sedó i Alabart, François Alfonsi

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Der bør fastlægges tværnationale 
samarbejdsområder, idet der tages hensyn 
til de påkrævede foranstaltninger til 
fremme af integreret territorial udvikling. 
Kommissionen bør have beføjelse til at 
fastlægge tværnationale 
samarbejdsområder.

(10) Der bør fastlægges tværnationale 
samarbejdsområder, idet der tages hensyn 
til de påkrævede foranstaltninger til 
fremme af integreret territorial udvikling. 
Kommissionen bør have beføjelse til at 
fastlægge tværnationale 
samarbejdsområder. Kommissionen bør 
tage hensyn til de nødvendige tilpasninger 
for at kunne garantere overensstemmelse 



AM\903764DA.doc 25/172 PE490.976v01-00

DA

med de regionale grænsestrategier.

Or. es

Ændringsforslag 73
Nuno Teixeira

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det er nødvendigt at forsætte med at støtte, 
eller, hvis det er tilfældet, påbegynde 
grænseoverskridende samarbejde, 
transnationalt og interregionalt, med de 
tredjelande som er naboer til Unionen, 
fordi dette vil være gavnligt for 
medlemslandenes regioner, som befinder 
sig ved grænserne til disse stater. Til det 
formål bidrager FEDER til de 
grænseoverskridende programmer samt de 
havområder vedtaget for Den Europæiske 
Naboskabspolitik (IVE) i 
overensstemmelse med regulativet (EU) nr. 
[…]/2012 og med instrumentet for 
førtiltrædelse (IPA), i overensstemmelse 
med regulativet (EU) nr. […]/2012

Det er nødvendigt at forsætte med at støtte, 
eller, hvis det er tilfældet, påbegynde 
grænseoverskridende samarbejde, 
transnationalt og interregionalt, med de 
tredjelande som er naboer til Unionen, 
fordi dette vil være gavnligt for 
medlemslandenes regioner, som befinder 
sig ved grænserne til disse stater. Til det 
formål bidrager FEDER til de 
grænseoverskridende programmer samt de 
havområder vedtaget for Den Europæiske 
Naboskabspolitik (IVE) i 
overensstemmelse med regulativet (EU) nr. 
[…]/2012 og med instrumentet for 
førtiltrædelse (IPA), i overensstemmelse 
med regulativet (EU) nr. […]/2012, og 
programmerne for grænseoverskridende 
samarbejde kan omfatte tredjelandes 
regioner, som er omfattet af disse eksterne 
EU-instrumenter.

Or. pt

Begrundelse

I det grænseoverskridende såvel som i det transnationale samarbejde kan de tredjelande som 
er naboer til Unionen indkaldes til deltagelse, da det er vigtigt at kunne referere ligeberettiget 
til de to strenge i det territoriale samarbejde, som de kan deltage i.

Ændringsforslag 74
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Forslag til forordning
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Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Der bør til fordel for EU's regioner 
indføres en mekanisme til organisering a 
EFRU's støtte til eksterne politiske 
instrumenter såsom ENI og IPA, bl.a. når 
eksterne samarbejdsprogrammer ikke kan 
vedtages eller må afbrydes.

(13) Der bør til fordel for EU's regioner 
indføres en mekanisme til organisering a 
EFRU's støtte til eksterne politiske
instrumenter såsom ENI, EUF og IPA, 
bl.a. når eksterne samarbejdsprogrammer 
ikke kan vedtages eller må afbrydes.

Or. fr

Begrundelse

Det er nødvendigt at nævne Den Europæiske Udviklingsfond for at kunne tage højde for eller 
iværksætte en koordinationsmekanisme mellem EUF og EFRU for fjernområderne, for hvilke 
ENI og IPA ikke finder anvendelse.

Ændringsforslag 75
Pervenche Berès
for Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Der bør til fordel for EU's regioner 
indføres en mekanisme til organisering a 
EFRU's støtte til eksterne politiske 
instrumenter såsom ENI og IPA, bl.a. når 
eksterne samarbejdsprogrammer ikke kan 
vedtages eller må afbrydes.

(13) Der bør til fordel for EU's regioner 
indføres en mekanisme til organisering a 
EFRU's støtte til eksterne politiske 
instrumenter såsom ENI og IPA II, bl.a. 
når eksterne samarbejdsprogrammer ikke 
kan vedtages eller må afbrydes.
(Dette ændringsforslag gælder for hele 
teksten. Hvis det vedtages, skal 
ændringerne foretages alle relevante 
steder).

Or. en

Ændringsforslag 76
Younous Omarjee
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Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Det er nødvendigt at fastsætte de 
ressourcer, der er afsat til hver del af målet 
om europæisk territorialt samarbejde, 
samtidig med at de i væsentligt omfang 
koncentreres om det grænseoverskridende 
samarbejde og sikring af et tilstrækkeligt 
finansieringsniveau for samarbejdet med 
fjernområder.

(15) Det er nødvendigt at fastsætte de 
ressourcer, der er afsat til hver del af målet 
om europæisk territorialt samarbejde, 
samtidig med at de i væsentligt omfang 
koncentreres om det grænseoverskridende 
samarbejde, og der opretholdes mulighed 
for fleksibilitet mellem de enkelte dele for 
medlemsstaterne, de folkevalgte regionale 
og lokale myndigheder og sikres et 
tilstrækkeligt finansieringsniveau for 
samarbejdet med fjernområder.

Or. fr

Ændringsforslag 77
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Det er nødvendigt at fastsætte de 
ressourcer, der er afsat til hver del af målet 
om europæisk territorialt samarbejde, 
samtidig med at de i væsentligt omfang 
koncentreres om det grænseoverskridende 
samarbejde og sikring af et tilstrækkeligt 
finansieringsniveau for samarbejdet med 
fjernområder.

(15) Det er nødvendigt at fastsætte de 
ressourcer, der er afsat til hver del af målet 
om europæisk territorialt samarbejde, 
samtidig med at de i væsentligt omfang 
koncentreres om det grænseoverskridende 
samarbejde og sikring af et tilstrækkeligt 
finansieringsniveau for samarbejdet med 
øområder og fjernområder.

Or. fr

Ændringsforslag 78
Nuno Teixeira

Forslag til forordning
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Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Det er nødvendigt at fastsætte de 
berørte ressourcer for hver enkelt af de 
forskellige komponenter i målet for Det 
Europæiske Territoriale Samarbejde 
samtidigt med, at der beholdes en betydelig 
koncentration i samarbejdet over 
grænserne, og garanteres et tilstrækkeligt 
niveau for finansiering til samarbejdet med 
de ultraperifere regioner.

(15) Det er nødvendigt at fastsætte de 
berørte ressourcer for hver enkelt af de 
forskellige komponenter i målet for Det 
Europæiske Territoriale Samarbejde 
samtidigt med, at der beholdes en betydelig 
koncentration i det grænseoverskridende
samarbejde, og garanteres en forhøjet 
deltagelse og et tilstrækkeligt niveau for 
finansiering til samarbejdet mellem og med 
de ultraperifere regioner.

Or. pt

Begrundelse

Som følge af den rolle, som regionerne i de yderste randområder spiller, og de muligheder for 
samarbejde med nabotredjeland og mellem dem indbyrdes, som de skaber, skal der sikres et 
tilstrækkeligt finansieringsniveau til de tre territoriale samarbejdsplaner i Europa, det 
grænseoverskridende samarbejde, samarbejde mellem medlemsstater og samarbejde mellem 
regioner.

Ændringsforslag 79
Pervenche Berès
for Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Antallet af temamålsætninger bør 
begrænses for at øge virkningerne af 
samhørighedspolitikken i Unionen 
maksimalt. Koncentrationen i forbindelse 
med det interregionale samarbejde bør 
fremgå af målsætningen for hver aktivitet 
og ikke af en begrænsning af antallet af 
tematiske målsætninger med henblik på at 
udnytte det interregionale samarbejde bedst 
muligt, så effektiviteten af 
samhørighedspolitikken styrkes under 
målene om investering i vækst og 

(16) Antallet af temamålsætninger bør 
begrænses for at øge virkningerne af 
samhørighedspolitikken i Unionen 
maksimalt og vælge mindst ét af 
temamålsætningerne fastsat i punkt 8, 9
og 10 i artikel 9 i forordning (EU) nr. 
[...FBB]1. Koncentrationen i forbindelse 
med det interregionale samarbejde bør 
fremgå af målsætningen for hver aktivitet 
og ikke af en begrænsning af antallet af 
tematiske målsætninger med henblik på at 
udnytte det interregionale samarbejde bedst 
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beskæftigelse og europæisk territorialt 
samarbejde.

muligt, så effektiviteten af 
samhørighedspolitikken styrkes under 
målene om investering i vækst og 
beskæftigelse og europæisk territorialt 
samarbejde. Der skal findes en 
differentieret tilgang afhængig af den 
regionale og lokale sammenhæng med 
henblik på at dække de specifikke behov i 
et givet område, med særlig vægt på 
sikring af adgang til tjenester og på støtte 
til aktiv inklusion af mindre begunstigede 
grupper, såsom romaerne og 
handicappede personer, idet man derved 
fremmer social innovation, bæredygtig 
vækst og anstændig beskæftigelse.

Or. en

Ændringsforslag 80
Pervenche Berès
for Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

Forslag til forordning
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) For at nå målene og målsætningerne 
med hensyn til intelligent, bæredygtig og 
inklusiv vækst som fastsat i Europa 2020-
strategien bør EFRU under målet 
europæisk territorialt samarbejde bidrage 
til temamålsætningerne om udvikling af 
en økonomi baseret på viden, forskning og 
innovation og fremme af en grønnere, mere 
ressourceeffektiv og konkurrencedygtig 
økonomi, som fremmer høj beskæftigelse 
og derigennem sikrer social og territorial 
samhørighed, samt udvikling af 
administrativ kapacitet. Listen over 
investeringsprioriteringer under de 
forskellige temamålsætninger bør 
imidlertid tilpasses de særlige behov i 
forbindelse med målet om europæisk 
territorialt samarbejde, navnlig ved, i det 
grænseoverskridende samarbejde, at 

(17) For at nå målsætningerne med hensyn 
til intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst 
som fastsat i Europa 2020-strategien bør 
EFRU under målet europæisk territorialt 
samarbejde til fremme af forskning og 
innovation, opgradering af færdigheder til 
fremme af videnøkonomien bidrage til 
udvikling menneskelig kapital via 
uddannelse og undervisning, bistå ved 
overgangen fra uddannelse, 
erhvervsuddannelse og beskæftigelse,
fremme af en grønnere, mere 
ressourceeffektiv og konkurrencedygtig 
økonomi, som fremmer høj anstændig 
beskæftigelse og derigennem sikrer social 
og territorial samhørighed, samt udvikling 
af administrativ og institutionel kapacitet. 
Listen over investeringsprioriteringer under 
de forskellige temamålsætninger bør 
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videreføre det administrative og retslige 
samarbejde og samarbejdet mellem borgere 
og institutioner, samarbejdet inden for 
beskæftigelse, uddannelse og social 
integration i en grænseoverskridende 
sammenhæng, ved, i det tværnationale 
samarbejde, at videreføre maritime 
grænseoverskridende samarbejdsområder, 
som ikke er omfattet af de 
grænseoverskridende 
samarbejdsprogrammer, og ved at udvikle 
og gennemføre makroregionale strategier 
og havområdestrategier.

imidlertid tilpasses de særlige behov i 
forbindelse med målet om europæisk 
territorialt samarbejde, navnlig ved, i det 
grænseoverskridende samarbejde, at 
videreføre det administrative og retslige 
samarbejde og samarbejdet mellem borgere 
og institutioner, samarbejdet inden for 
beskæftigelse, uddannelse og social 
integration i en grænseoverskridende 
sammenhæng, ved, i det tværnationale 
samarbejde, at videreføre maritime 
grænseoverskridende samarbejdsområder, 
som ikke er omfattet af de 
grænseoverskridende 
samarbejdsprogrammer, og ved at udvikle 
og gennemføre makroregionale strategier 
og havområdestrategier.

Or. en

Ændringsforslag 81
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Forslag til forordning
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) For at nå målene og målsætningerne 
med hensyn til intelligent, bæredygtig og 
inklusiv vækst som fastsat i Europa 2020-
strategien bør EFRU under målet 
europæisk territorialt samarbejde bidrage 
til temamålsætningerne om udvikling af en 
økonomi baseret på viden, forskning og 
innovation og fremme af en grønnere, mere 
ressourceeffektiv og konkurrencedygtig 
økonomi, som fremmer høj beskæftigelse 
og derigennem sikrer social og territorial 
samhørighed, samt udvikling af 
administrativ kapacitet. Listen over 
investeringsprioriteringer under de 
forskellige temamålsætninger bør 
imidlertid tilpasses de særlige behov i 
forbindelse med målet om europæisk 
territorialt samarbejde, navnlig ved, i det 

(17) For at nå målene og målsætningerne 
med hensyn til intelligent, bæredygtig og 
inklusiv vækst som fastsat i Europa 2020-
strategien bør EFRU under målet 
europæisk territorialt samarbejde bidrage 
til temamålsætningerne om udvikling af en 
økonomi baseret på viden, forskning og 
innovation og fremme af en grønnere, mere 
ressourceeffektiv og konkurrencedygtig 
økonomi, som fremmer høj beskæftigelse 
og derigennem sikrer social og territorial 
samhørighed, samt udvikling af 
administrativ kapacitet. Listen over 
investeringsprioriteringer under de 
forskellige temamålsætninger bør 
imidlertid tilpasses de særlige behov i 
forbindelse med målet om europæisk 
territorialt samarbejde, navnlig ved, i det 
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grænseoverskridende samarbejde, at 
videreføre det administrative og retslige 
samarbejde og samarbejdet mellem borgere 
og institutioner, samarbejdet inden for 
beskæftigelse, uddannelse og social 
integration i en grænseoverskridende 
sammenhæng, ved, i det tværnationale 
samarbejde, at videreføre maritime 
grænseoverskridende samarbejdsområder, 
som ikke er omfattet af de 
grænseoverskridende 
samarbejdsprogrammer, og ved at udvikle 
og gennemføre makroregionale strategier 
og havområdestrategier.

grænseoverskridende samarbejde, at 
videreføre det administrative og retslige 
samarbejde og samarbejdet mellem borgere 
og institutioner, udvikling, forbedring eller 
udvidelse af transport- og 
turismeinfrastruktur, samarbejdet inden 
for beskæftigelse, uddannelse og social 
integration i en grænseoverskridende 
sammenhæng, ved, i det tværnationale 
samarbejde, at videreføre maritime 
grænseoverskridende samarbejdsområder, 
som ikke er omfattet af de 
grænseoverskridende 
samarbejdsprogrammer.

Or. en

Ændringsforslag 82
Rosa Estaràs Ferragut, Salvador Sedó i Alabart, François Alfonsi

Forslag til forordning
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) For at nå målene og målsætningerne 
med hensyn til intelligent, bæredygtig og 
inklusiv vækst som fastsat i Europa 2020-
strategien bør EFRU under målet 
europæisk territorialt samarbejde bidrage 
til temamålsætningerne om udvikling af en 
økonomi baseret på viden, forskning og 
innovation og fremme af en grønnere, mere 
ressourceeffektiv og konkurrencedygtig 
økonomi, som fremmer høj beskæftigelse 
og derigennem sikrer social og territorial 
samhørighed, samt udvikling af 
administrativ kapacitet. Listen over 
investeringsprioriteringer under de 
forskellige temamålsætninger bør 
imidlertid tilpasses de særlige behov i 
forbindelse med målet om europæisk 
territorialt samarbejde, navnlig ved, i det 
grænseoverskridende samarbejde, at 
videreføre det administrative og retslige 
samarbejde og samarbejdet mellem borgere 

(17) For at nå målene og målsætningerne 
med hensyn til intelligent, bæredygtig og 
inklusiv vækst som fastsat i Europa 2020-
strategien bør EFRU under målet 
europæisk territorialt samarbejde bidrage 
til temamålsætningerne om udvikling af en 
økonomi baseret på viden, forskning og 
innovation og fremme af en grønnere, mere 
ressourceeffektiv og konkurrencedygtig 
økonomi, som fremmer høj beskæftigelse 
og derigennem sikrer social og territorial 
samhørighed, samt udvikling af 
administrativ kapacitet. Listen over 
investeringsprioriteringer under de 
forskellige temamålsætninger bør 
imidlertid tilpasses de særlige behov i 
forbindelse med målet om europæisk 
territorialt samarbejde, navnlig ved, i det 
grænseoverskridende samarbejde, at 
videreføre det administrative og retslige 
samarbejde og samarbejdet mellem borgere 



PE490.976v01-00 32/172 AM\903764DA.doc

DA

og institutioner, samarbejdet inden for 
beskæftigelse, uddannelse og social 
integration i en grænseoverskridende 
sammenhæng, ved, i det tværnationale 
samarbejde, at videreføre maritime 
grænseoverskridende samarbejdsområder, 
som ikke er omfattet af de 
grænseoverskridende 
samarbejdsprogrammer, og ved at udvikle 
og gennemføre makroregionale strategier 
og havområdestrategier.

og institutioner, samarbejdet inden for 
beskæftigelse, uddannelse og social 
integration i en grænseoverskridende 
sammenhæng, ved, i det tværnationale 
samarbejde, at videreføre maritime 
grænseoverskridende samarbejdsområder 
og det grænseoverskridende samarbejde 
mellem regionerne, som ikke er omfattet 
af de grænseoverskridende 
samarbejdsprogrammer, og ved at udvikle 
og gennemføre makroregionale strategier 
og havområdestrategier.

Or. es

Ændringsforslag 83
Mikael Gustafsson, Marije Cornelissen
for Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling

Forslag til forordning
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) For at nå målene og målsætningerne 
med hensyn til intelligent, bæredygtig og 
inklusiv vækst som fastsat i Europa 2020-
strategien bør EFRU under målet 
europæisk territorialt samarbejde bidrage 
til temamålsætningerne om udvikling af en 
økonomi baseret på viden, forskning og 
innovation og fremme af en grønnere, mere 
ressourceeffektiv og konkurrencedygtig 
økonomi, som fremmer høj beskæftigelse 
og derigennem sikrer social og territorial 
samhørighed, samt udvikling af 
administrativ kapacitet. Listen over 
investeringsprioriteringer under de 
forskellige temamålsætninger bør 
imidlertid tilpasses de særlige behov i 
forbindelse med målet om europæisk 
territorialt samarbejde, navnlig ved, i det 
grænseoverskridende samarbejde, at 
videreføre det administrative og retslige 
samarbejde og samarbejdet mellem borgere 
og institutioner, samarbejdet inden for 

(17) For at nå målene og målsætningerne
med hensyn til intelligent, bæredygtig og 
inklusiv vækst som fastsat i Europa 2020-
strategien bør EFRU under målet 
europæisk territorialt samarbejde bidrage 
til temamålsætningerne om udvikling af en 
økonomi baseret på viden, forskning og 
innovation og fremme af en grønnere, mere 
ressourceeffektiv og konkurrencedygtig 
økonomi, ligestilling mellem kvinder og 
mænd, forebyggelse af 
forskelsbehandling, og som fremmer høj 
beskæftigelse og derigennem sikrer social 
og territorial samhørighed, samt udvikling 
af administrativ kapacitet. Listen over 
investeringsprioriteringer under de 
forskellige temamålsætninger bør 
imidlertid tilpasses de særlige behov i 
forbindelse med målet om europæisk 
territorialt samarbejde, navnlig ved, i det 
grænseoverskridende samarbejde, at
videreføre det administrative og retslige 
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beskæftigelse, uddannelse og social 
integration i en grænseoverskridende 
sammenhæng, ved, i det tværnationale 
samarbejde, at videreføre maritime 
grænseoverskridende samarbejdsområder, 
som ikke er omfattet af de 
grænseoverskridende 
samarbejdsprogrammer, og ved at udvikle 
og gennemføre makroregionale strategier 
og havområdestrategier.

samarbejde og samarbejdet mellem borgere 
og institutioner, samarbejdet inden for 
beskæftigelse, uddannelse og social 
integration i en grænseoverskridende 
sammenhæng, ved, i det tværnationale 
samarbejde, at videreføre maritime 
grænseoverskridende samarbejdsområder, 
som ikke er omfattet af de 
grænseoverskridende 
samarbejdsprogrammer, og ved at udvikle 
og gennemføre makroregionale strategier 
og havområdestrategier.

Or. en

Ændringsforslag 84
László Surján

Forslag til forordning
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Det er nødvendigt, at indholdskravene 
til samarbejdsprogrammer inden for 
rammerne af målet om europæisk 
territorialt samarbejde tilpasses de 
specifikke behov. De bør derfor også 
omfatte aspekter, som er nødvendige for en 
effektiv gennemførelse på de deltagende 
medlemsstaters område, såsom organer 
med ansvar for revision og kontrol, 
proceduren for oprettelse af et fælles 
sekretariat og placering af ansvar i tilfælde 
af finansielle korrektioner. Som følge af de 
interregionale støtteprogrammers 
horisontale karakter bør indholdet af disse 
samarbejdsprogrammer desuden tilpasses, 
navnlig for så vidt angår definitionen af 
støttemodtager eller støttemodtagere i 
henhold til de nuværende INTERACT- og 
ESPON-programmer.

(18) Det er nødvendigt, at indholdskravene 
til samarbejdsprogrammer inden for 
rammerne af målet om europæisk 
territorialt samarbejde tilpasses de 
specifikke behov. De bør derfor også 
omfatte aspekter, som er nødvendige for en 
effektiv gennemførelse på de deltagende 
medlemsstaters område, såsom organer 
med ansvar for revision og kontrol, 
proceduren for oprettelse af et fælles 
sekretariat og placering af ansvar i tilfælde 
af finansielle korrektioner. Det er yderst 
vigtigt med opbygning af kapacitet hos de 
menneskelige ressourcer for at nedbryde 
hindringer, der skyldes forskellige 
sproglige, administrative aspekter i de 
deltagende medlemsstater. Som følge af de 
interregionale støtteprogrammers 
horisontale karakter bør indholdet af disse 
samarbejdsprogrammer desuden tilpasses, 
navnlig for så vidt angår definitionen af 
støttemodtager eller støttemodtagere i 
henhold til de nuværende INTERACT- og 
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ESPON-programmer.

Or. en

Ændringsforslag 85
Rosa Estaràs Ferragut, Salvador Sedó i Alabart

Forslag til forordning
Betragtning 18 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18a) Som støtte til EU's 
samhørighedspolitik og Europa 2020-
strategien skal strukturfondene en mere 
integreret tilgang fra start til slut med 
henblik på at yde støtte de lokale og 
regionale aktører, der er involveret i 
langsigtede samarbejder, navnlig hvis 
disse støttes af en europæisk gruppe for 
territorialt samarbejde (EGTS). Med 
henblik på at styrke denne tilgang skal der 
indføres tilstrækkelig geografisk 
fleksibilitet i de grænseoverskridende og 
tværnationale programmer til at udvikle 
dette øgede samarbejde.

Or. es

Ændringsforslag 86
Giommaria Uggias

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) I overensstemmelse med målet om 
intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst 
bør strukturfondene sikre en mere 
integreret og omfattende strategi for 
håndtering af lokale problemer. For at 
styrke denne tilgang bør EFRU's støtte i 
grænseområderne koordineres med støtte 

(19) I overensstemmelse med målet om 
intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst 
bør strukturfondene sikre en mere 
integreret og omfattende strategi for 
håndtering af lokale problemer, som f.eks. 
mangel på infrastrukturstøtte, tilbagegang 
for traditionelle produktionsmetoder og 
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fra Den Europæiske Landbrugsfond for 
Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) og 
Den Europæiske Hav- og Fiskerifond 
(EMFF) og bør om nødvendigt inddrage de 
europæiske grupper for territorialt 
samarbejde, som er oprettet i henhold til 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EF) nr. 1082/2006 af 5. juli 2006 om 
oprettelse af en europæisk gruppe for 
territorialt samarbejde (EGTS), hvor lokal 
udvikling hører til målsætningerne.

afstand til markederne. For at styrke 
denne tilgang bør EFRU's støtte i 
grænseområderne koordineres med støtte 
fra Den Europæiske Landbrugsfond for 
Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) og 
Den Europæiske Hav- og Fiskerifond 
(EMFF) og bør om nødvendigt inddrage de 
europæiske grupper for territorialt 
samarbejde, som er oprettet i henhold til 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EF) nr. 1082/2006 af 5. juli 2006 om 
oprettelse af en europæisk gruppe for 
territorialt samarbejde (EGTS), hvor lokal 
udvikling hører til målsætningerne.

Or. it

Ændringsforslag 87
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Forslag til forordning
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) På baggrund af erfaringerne fra 
programmeringsperioden 2007-13 bør 
betingelserne for udvælgelse af aktioner 
klarlægges og styrkes for at sikre, at der 
reelt kun udvælges fælles aktioner. 
Begrebet enemodtagere bør defineres 
nærmere, og det bør præciseres, at de har 
tilladelse til selv at gennemføre 
samarbejdsaktioner.

(20) På baggrund af erfaringerne fra 
programmeringsperioden 2007-13 bør 
betingelserne for udvælgelse af aktioner 
klarlægges og styrkes for at sikre, at der 
reelt kun udvælges fælles aktioner. 
Endvidere skal en tilpasset tilgang tage 
højde for de særlige betingelser for 
samarbejde med tredjelande. Begrebet 
enemodtagere bør defineres nærmere, og 
det bør præciseres, at de har tilladelse til 
selv at gennemføre samarbejdsaktioner.

Or. fr

Begrundelse

I forbindelse med samarbejde mellem fjernområder og de tilgrænsende tredjelande er det 
svært at opfylde alle udvælgelseskriterierne i artikel 11, stk. 4. Fjernområderne skal fortsat 
undtagelsesvis kunne udnytte muligheden for kun at opfylde to af de fire kriterier.
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Ændringsforslag 88
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Forslag til forordning
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) Der bør fastsættes et sæt fælles 
indikatorer til vurdering af fremskridtene 
med programgennemførelsen, som er 
tilpasset samarbejdsprogrammernes særlige 
karakter, inden medlemsstaterne 
udarbejder deres samarbejdsprogrammer. 
Disse indikatorer bør suppleres med 
programspecifikke indikatorer.

(23) Der bør fastsættes et sæt fælles 
vejledende indikatorer, der gør det muligt 
at vurdere fremskridtene med 
programgennemførelsen, som er tilpasset 
samarbejdsprogrammernes særlige 
karakter, inden medlemsstaterne 
udarbejder deres samarbejdsprogrammer. 
Disse indikatorer bør suppleres med 
programspecifikke indikatorer.

Or. es

Ændringsforslag 89
László Surján

Forslag til forordning
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24) Som følge af inddragelsen af mere end 
et medlemsland og de deraf følgende 
højere administrationsomkostninger, 
navnlig for så vidt angår kontrol og 
oversættelse, bør loftet for udgifter til 
teknisk bistand være højere end under 
målet om investering i vækst og 
beskæftigelse. Derudover bør 
samarbejdsprogrammer med begrænset 
EFRU-støtte modtage et bestemt 
mindstebeløb for at sikre tilstrækkelige 
midler til effektive TB-aktiviteter.

(24) Som følge af inddragelsen af mere end 
et medlemsland og de deraf følgende 
højere administrationsomkostninger, 
navnlig for så vidt angår kontrol og 
oversættelse, bør medlemsstaterne 
tilskyndes til at sænke de administrative 
byrder i forbindelse med gennemførelsen 
af fælles projekter og loftet for udgifter til 
teknisk bistand bør være højere end under 
målet om investering i vækst og 
beskæftigelse. Derudover bør 
samarbejdsprogrammer med begrænset 
EFRU-støtte modtage et bestemt 
mindstebeløb for at sikre tilstrækkelige 
midler til effektive TB-aktiviteter.

Or. en



AM\903764DA.doc 37/172 PE490.976v01-00

DA

Ændringsforslag 90
Younous Omarjee

Forslag til forordning
Betragtning 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27) Fleksibilitetsbestemmelserne 
vedrørende gennemførelse af aktioner uden 
for programområdet bør forenkles. 
Desuden er det nødvendigt at yde støtte til 
et effektivt grænseoverskridende, 
tværnationalt og interregionalt samarbejde 
med Unionens tilgrænsende tredjelande i 
det omfang, det er nødvendigt for at sikre 
regionerne i medlemsstater, der grænser op 
til tredjelande, den hjælp til udvikling, de 
har brug for. Tilsvarende kan det være 
hensigtsmæssigt undtagelsesvis og på 
særlige betingelser at tillade EFRU at støtte 
aktioner, der gennemføres i tredjelande, 
hvis det kommer regioner i Unionen til 
gode.

(27) Fleksibilitetsbestemmelserne 
vedrørende gennemførelse af aktioner uden 
for programområdet bør forenkles. 
Desuden er det nødvendigt at yde støtte til 
og ved hjælp af særlige betingelser lette et 
effektivt grænseoverskridende, 
tværnationalt og interregionalt samarbejde 
med Unionens tilgrænsende tredjelande i 
det omfang, det er nødvendigt for at sikre 
regionerne i medlemsstater, der grænser op 
til tredjelande, eller som er beliggende i 
det samme havområde som de EU-
regioner, der hører under artikel 349 i 
TEUF, den hjælp til udvikling, de har brug 
for. Tilsvarende kan det være 
hensigtsmæssigt undtagelsesvis og på 
særlige betingelser at tillade EFRU at støtte 
aktioner, der gennemføres i tredjelande, 
hvis det kommer regioner i Unionen til 
gode.

Or. fr

Begrundelse

Man bør styrke nødvendigheden af en særlig tilgang i forhold til samarbejdsbetingelserne i de 
regioner, der hører under artikel 349 i TEUF.

Ændringsforslag 91
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Forslag til forordning
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Betragtning 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27) Fleksibilitetsbestemmelserne 
vedrørende gennemførelse af aktioner uden 
for programområdet bør forenkles. 
Desuden er det nødvendigt at yde støtte til 
et effektivt grænseoverskridende, 
tværnationalt og interregionalt samarbejde 
med Unionens tilgrænsende tredjelande i 
det omfang, det er nødvendigt for at sikre 
regionerne i medlemsstater, der grænser op 
til tredjelande, den hjælp til udvikling, de 
har brug for. Tilsvarende kan det være 
hensigtsmæssigt undtagelsesvis og på 
særlige betingelser at tillade EFRU at støtte 
aktioner, der gennemføres i tredjelande, 
hvis det kommer regioner i Unionen til 
gode.

(27) Fleksibilitetsbestemmelserne 
vedrørende gennemførelse af aktioner uden 
for programområdet bør forenkles. 
Desuden er det nødvendigt at yde støtte til 
og ved hjælp af særlige betingelser lette et 
effektivt grænseoverskridende, 
tværnationalt og interregionalt samarbejde 
med Unionens tilgrænsende tredjelande i 
det omfang, det er nødvendigt for at sikre 
regionerne i medlemsstater, der grænser op 
til tredjelande, den hjælp til udvikling, de 
har brug for. Tilsvarende kan det være 
hensigtsmæssigt undtagelsesvis og på 
særlige betingelser at tillade EFRU at støtte 
aktioner, der gennemføres i tredjelande, 
hvis det kommer regioner i Unionen til 
gode.

Or. fr

Begrundelse

Formålet med ændringsforslaget er at styrke nødvendigheden af en særlig tilgang i forhold til 
samarbejdsbetingelserne i fjernområderne.

Ændringsforslag 92
Tomasz Piotr Poręba

Forslag til forordning
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28) Medlemsstaterne bør opfordres til at 
overdrage forvaltningsmyndighedens 
opgaver til en EGTS eller gøre en sådan 
gruppe ansvarlig for forvaltningen af den 
del af samarbejdsprogrammet, der dækker 
EGTS'ens territorium.

(28) Medlemsstaterne bør opfordres til at 
overdrage forvaltningsmyndighedens 
opgaver til en EGTS eller et andet retligt 
organ, som er oprettet i henhold til 
lovgivningen i et af de deltagende lande, 
gøre EGTS eller det nævnte andet retlige 
organ ansvarlig for forvaltningen af den 
del af samarbejdsprogrammet, der dækker 
EGTS'ens territorium eller en eksisterende 
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grænseoverskridende (territorial) 
struktur.

Or. pl

Ændringsforslag 93
Younous Omarjee

Forslag til forordning
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28) Medlemsstaterne bør opfordres til at 
overdrage forvaltningsmyndighedens 
opgaver til en EGTS eller gøre en sådan 
gruppe ansvarlig for forvaltningen af den 
del af samarbejdsprogrammet, der dækker 
EGTS'ens territorium.

(28) Medlemsstaterne bør i forståelse med 
de folkevalgte regionale og lokale 
myndigheder opfordres til at overdrage 
forvaltningsmyndighedens opgaver til en 
EGTS eller gøre en sådan gruppe ansvarlig 
for forvaltningen af den del af 
samarbejdsprogrammet, der dækker 
EGTS'ens territorium.

Or. fr

Ændringsforslag 94
Manfred Weber

Forslag til forordning
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28) Medlemsstaterne bør opfordres til at 
overdrage forvaltningsmyndighedens 
opgaver til en EGTS eller gøre en sådan 
gruppe ansvarlig for forvaltningen af den 
del af samarbejdsprogrammet, der dækker 
EGTS'ens territorium.

(28) Medlemsstaterne bør opfordres til at 
overdrage forvaltningsmyndighedens 
opgaver til en EGTS eller gøre en sådan 
gruppe ansvarlig for forvaltningen af den 
del af samarbejdsprogrammet, der dækker 
EGTS'ens territorium. De skal undersøge, 
om målene for et samarbejdsprogram 
kunne nås bedre ved at indsætte en EGTS 
som forvaltningsmyndighed. Hvis de ikke 
planlægger med en EGTS som 
forvaltningsmyndighed i et 
samarbejdsprogram, skal de kort 
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begrunde det i forbindelse med 
samarbejdsprogrammet.

Or. de

Ændringsforslag 95
Tomasz Piotr Poręba

Forslag til forordning
Betragtning 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29) Forvaltningsmyndigheden bør oprette 
et fælles sekretariat, som skal informere og 
hjælpe ansøgere, tage sig af 
projektansøgninger og bistå 
støttemodtagerne med at gennemføre deres 
aktioner.

(29) Forvaltningsmyndigheden bør oprette 
et fælles sekretariat, som skal informere og 
hjælpe ansøgere, tage sig af 
projektansøgninger og bistå 
støttemodtagerne med at gennemføre deres 
aktioner. Det fælles sekretariat bør som 
følge af de territoriale forhold have 
mulighed for at fungere på en 
decentraliseret måde ved hjælp af enheder 
i de deltagende lande.

Or. pl

Ændringsforslag 96
Tomasz Piotr Poręba

Forslag til forordning
Betragtning 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(30) Forvaltningsmyndighederne bør være 
ansvarlige for alle 
forvaltningsmyndighedens opgaver som 
nævnt i artikel 114 i forordning (EU) nr. 
[…]/2012 [forordning om fælles 
bestemmelser], bl.a. forvaltningskontrol, 
med henblik på at sikre ensartede 
standarder for hele programområdet. Ved 
udnævnelse af en EGTS til 
forvaltningsmyndighed bør denne 

(30) Forvaltningsmyndighederne bør være 
ansvarlige for alle 
forvaltningsmyndighedens opgaver som 
nævnt i artikel 114 i forordning (EU) nr. 
[…]/2012 [forordning om fælles 
bestemmelser], bl.a. forvaltningskontrol, 
med henblik på at sikre ensartede 
standarder for hele programområdet. Ved 
udnævnelse af en EGTS eller et andet 
retligt organ, som er oprettet i henhold til 
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imidlertid bemyndiges til at foretage 
sådanne efterprøvninger, eftersom alle 
deltagende medlemsstater er repræsenteret 
i dens organer. Hvis der ikke udnævnes 
nogen EGTS, bør 
forvaltningsmyndigheden alligevel 
bemyndiges af de deltagende 
medlemsstater til at føre kontrol med hele 
programområdet.

lovgivningen i et af de deltagende lande,
til forvaltningsmyndighed bør denne 
imidlertid bemyndiges til at foretage 
sådanne efterprøvninger, eftersom alle 
deltagende medlemsstater er repræsenteret 
i dens organer. Hvis der ikke udnævnes 
nogen EGTS, bør 
forvaltningsmyndigheden alligevel 
bemyndiges af de deltagende 
medlemsstater til at føre kontrol med hele 
programområdet.

Or. pl

Ændringsforslag 97
Younous Omarjee

Forslag til forordning
Betragtning 31

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(31) En fælles revisionsmyndighed bør 
være ansvarlig for at udføre samtlige 
opgaver i henhold til artikel 116 i 
forordning (EU) nr. […]/2012 [forordning 
om fælles bestemmelser] for at sikre 
ensartede standarder for hele 
programområdet. Hvis dette ikke er muligt, 
bør en revisionsgruppe kunne bistå 
revisionsmyndigheden for programmet.

(31) En fælles revisionsmyndighed bør 
være ansvarlig for at udføre samtlige 
opgaver i henhold til artikel 116 i 
forordning (EU) nr. […]/2012 [forordning 
om fælles bestemmelser] for at sikre 
ensartede standarder for hele 
programområdet. Hvis dette ikke er muligt, 
bør en revisionsgruppe eller særlige 
betingelser i forbindelse med samarbejde 
mellem de regioner, der hører under
artikel 349 TEUF, og tredjelande kunne 
bistå revisionsmyndigheden for 
programmet.

Or. fr

Begrundelse

Det er nødvendigt at tilpasse denne bestemmelse til betingelserne for samarbejde mellem de 
regioner, der hører under artikel 349 TEUF, og de tilgrænsende tredjelande.

Ændringsforslag 98
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga
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Forslag til forordning
Betragtning 31

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(31) En fælles revisionsmyndighed bør 
være ansvarlig for at udføre samtlige 
opgaver i henhold til artikel 116 i 
forordning (EU) nr. […]/2012 [forordning 
om fælles bestemmelser] for at sikre 
ensartede standarder for hele 
programområdet. Hvis dette ikke er muligt, 
bør en revisionsgruppe kunne bistå 
revisionsmyndigheden for programmet.

(31) En fælles revisionsmyndighed bør 
være ansvarlig for at udføre samtlige 
opgaver i henhold til artikel 116 i 
forordning (EU) nr. […]/2012 [forordning 
om fælles bestemmelser] for at sikre 
ensartede standarder for hele 
programområdet. Hvis dette ikke er muligt, 
bør en revisionsgruppe eller særlige 
betingelser i forbindelse med samarbejde 
mellem fjernområder og tredjelande
kunne bistå revisionsmyndigheden for 
programmet.

Or. fr

Begrundelse

Det er vigtigt at kunne tilpasse denne bestemmelse til betingelserne for samarbejde mellem 
fjernområder og de tilgrænsende tredjelande.

Ændringsforslag 99
Younous Omarjee

Forslag til forordning
Betragtning 35

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(35) Det er nødvendigt at præcisere de 
gældende bestemmelser vedrørende 
finansiel forvaltning, programmering, 
overvågning, evaluering og kontrol med 
tredjelandes deltagelse i tværnationale og 
interregionale samarbejdsprogrammer.
Disse bestemmelser skal fastsættes i det 
pågældende samarbejdsprogram og/eller 
finansieringsaftalen mellem 
Kommissionen, hvert tredjeland og den 
medlemsstat, som er værtsland for 
forvaltningsmyndigheden for det 
pågældende samarbejdsprogram.

(35) Det er nødvendigt at præcisere de 
gældende bestemmelser vedrørende 
finansiel forvaltning, programmering, 
overvågning, evaluering og kontrol med 
tredjelandes deltagelse i 
grænseoverskridende, tværnationale og 
interregionale samarbejdsprogrammer, 
særlig når de regioner, der hører under 
artikel 349 i TEUF, er involveret. Disse 
bestemmelser skal fastsættes i det 
pågældende samarbejdsprogram og/eller 
finansieringsaftalen mellem 
Kommissionen, hvert tredjeland og den 
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medlemsstat, som er værtsland for 
forvaltningsmyndigheden for det 
pågældende samarbejdsprogram.

Or. fr

Begrundelse

Grænseoverskridende samarbejde skal medtages i betragtningen. Endvidere skal der klart 
tages højde for tredjelande og de regioner, der hører under artikel 349 i TEUF.

Ændringsforslag 100
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Forslag til forordning
Betragtning 35

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(35) Det er nødvendigt at præcisere de 
gældende bestemmelser vedrørende 
finansiel forvaltning, programmering, 
overvågning, evaluering og kontrol med 
tredjelandes deltagelse i tværnationale og 
interregionale samarbejdsprogrammer. 
Disse bestemmelser skal fastsættes i det 
pågældende samarbejdsprogram og/eller 
finansieringsaftalen mellem 
Kommissionen, hvert tredjeland og den 
medlemsstat, som er værtsland for 
forvaltningsmyndigheden for det 
pågældende samarbejdsprogram.

(35) Det er nødvendigt at præcisere de 
gældende bestemmelser vedrørende 
finansiel forvaltning, programmering, 
overvågning, evaluering og kontrol med 
tredjelandes deltagelse i 
grænseoverskridende, tværnationale og 
interregionale samarbejdsprogrammer,
særlig når fjernområder er involveret. 
Disse bestemmelser skal fastsættes i det 
pågældende samarbejdsprogram og/eller 
finansieringsaftalen mellem 
Kommissionen, hvert tredjeland og den 
medlemsstat, som er værtsland for 
forvaltningsmyndigheden for det 
pågældende samarbejdsprogram.

Or. fr

Begrundelse

Der er ingen grund til på forhånd at udelukke grænseoverskridende samarbejde fra 
betragtningen. Den nævnte finansieringsaftale skal også tage højde for samarbejdet mellem 
tredjelande og fjernområder.
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Ændringsforslag 101
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – punkt 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2) tværnationalt samarbejde hen over større 
tværnationale områder, der omfatter 
nationale, regionale og lokale myndigheder 
og samtidig dækker det maritime 
grænseoverskridende samarbejde, når dette 
ikke er omfattet af det 
grænseoverskridende samarbejde, med 
henblik på at opnå større fysisk integration 
af disse områder, hvorved der bidrages til 
territorial samhørighed i hele Unionen

2) tværnationalt samarbejde hen over større 
tværnationale områder, der omfatter 
nationale, regionale og lokale myndigheder 
og samtidig dækker det maritime 
grænseoverskridende samarbejde, når dette 
ikke er omfattet af det 
grænseoverskridende samarbejde, med 
henblik på at opnå større fysisk integration 
af disse områder, hvorved der bidrages til 
territorial samhørighed i hele Unionen; i 
denne forbindelse skal der lægges særlig 
vægt på øområder

Or. fr

Ændringsforslag 102
Rosa Estaràs Ferragut, Salvador Sedó i Alabart, François Alfonsi

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – punkt 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2) tværnationalt samarbejde hen over større 
tværnationale områder, der omfatter 
nationale, regionale og lokale myndigheder 
og samtidig dækker det maritime 
grænseoverskridende samarbejde, når dette 
ikke er omfattet af det 
grænseoverskridende samarbejde, med 
henblik på at opnå større fysisk integration 
af disse områder, hvorved der bidrages til
territorial samhørighed i hele Unionen

2) tværnationalt samarbejde hen over større 
tværnationale områder, der omfatter 
nationale, regionale og lokale myndigheder 
og samtidig dækker det maritime 
grænseoverskridende samarbejde og det 
regionale grænseoverskridende 
samarbejde, når dette ikke er omfattet af 
det grænseoverskridende samarbejde, med 
henblik på at opnå større fysisk integration 
af disse områder, hvorved der bidrages til 
territorial samhørighed i hele Unionen

Or. es
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Ændringsforslag 103
Richard Seeber

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – punkt 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2) tværnationalt samarbejde hen over større 
tværnationale områder, der omfatter 
nationale, regionale og lokale myndigheder 
og samtidig dækker det maritime 
grænseoverskridende samarbejde, når dette 
ikke er omfattet af det 
grænseoverskridende samarbejde, med 
henblik på at opnå større fysisk integration 
af disse områder, hvorved der bidrages til 
territorial samhørighed i hele Unionen

2) tværnationalt samarbejde hen over større 
tværnationale områder, der omfatter 
nationale, regionale og lokale myndigheder 
og samtidig dækker det maritime 
grænseoverskridende samarbejde, når dette 
ikke er omfattet af det 
grænseoverskridende samarbejde, med 
henblik på at opnå større fysisk integration 
af disse områder, hvorved der bidrages til 
territorial samhørighed i hele Unionen; her 
skal der især tages højde for de 
tværnationale områder, der står over for 
fælles infrastrukturelle, demografiske 
eller miljømæssige udfordringer, som det 
er tilfældet i Alperegionen – oprettelsen af 
en makroregion i Alperegionen ville lette 
det regionale og grænseoverskridende 
samarbejde for aktørerne betydeligt

Or. de

Begrundelse

Alperegionen står over for særlige demografiske og naturbetingede udfordringer. 
Makroregioner er et relevant og nyttigt instrument til transnational og grænseoverskridende 
bekæmpelse af disse udfordringer. Oprettelsen af en makroregion i Alperegionen ville være 
en stor fordel for den lokale befolkning.

Ændringsforslag 104
Fiorello Provera

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – punkt 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) udveksling af erfaringer om 
temamålsætninger mellem partnere i hele 

a) udveksling af erfaringer om 
temamålsætninger og territoriale 
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Unionen i forbindelse med fastlæggelse og 
spredning af god praksis, som skal 
overføres til de operationelle programmer 
under målet om investering i vækst og 
beskæftigelse

målsætninger mellem partnere i hele 
Unionen i forbindelse med fastlæggelse og 
spredning af god praksis, som skal 
overføres til de operationelle programmer 
under målet om investering i vækst og 
beskæftigelse

Or. fr

Ændringsforslag 105
François Alfonsi, Catherine Grèze

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – punkt 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) udveksling af erfaringer om 
temamålsætninger mellem partnere i hele 
Unionen i forbindelse med fastlæggelse og 
spredning af god praksis, som skal 
overføres til de operationelle programmer 
under målet om investering i vækst og 
beskæftigelse

a) udveksling af erfaringer om 
temamålsætninger og territoriale 
målsætninger mellem partnere i hele 
Unionen i forbindelse med fastlæggelse og 
spredning af god praksis, som skal 
overføres til de operationelle programmer 
under målet om investering i vækst og 
beskæftigelse

Or. fr

Ændringsforslag 106
Niccolò Rinaldi

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – punkt 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) udveksling af erfaringer om 
temamålsætninger mellem partnere i hele 
Unionen i forbindelse med fastlæggelse og 
spredning af god praksis, som skal 
overføres til de operationelle programmer 
under målet om investering i vækst og 
beskæftigelse

a) udveksling af erfaringer om 
temamålsætninger og territoriale 
målsætninger mellem partnere i hele 
Unionen i forbindelse med fastlæggelse og 
spredning af god praksis, som skal 
overføres til de operationelle programmer 
under målet om investering i vækst og 
beskæftigelse
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Or. fr

Ændringsforslag 107
Pervenche Berès
for Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – punkt 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) udveksling af erfaringer om 
temamålsætninger mellem partnere i hele 
Unionen i forbindelse med fastlæggelse og
spredning af god praksis, som skal 
overføres til de operationelle programmer 
under målet om investering i vækst og 
beskæftigelse

a) udveksling af erfaringer om 
temamålsætninger mellem partnere i hele 
Unionen i forbindelse med fastlæggelse og 
spredning af god praksis, som skal 
overføres til de operationelle programmer 
under målet om investering i vækst og 
beskæftigelse og identificering af klare og 
målbare mål, som bør kunne bidrage til at 
nå de nationale målsætninger i Europa 
2020-strategien 

Or. en

Ændringsforslag 108
François Alfonsi, Catherine Grèze

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – punkt 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) erfaringsudveksling i forbindelse med 
fastlæggelse, overførsel og spredning af 
bedste praksis med hensyn til bæredygtig 
land- og byudvikling

b) erfaringsudveksling i forbindelse med 
fastlæggelse, overførsel og spredning af 
bedste praksis med hensyn til bæredygtig 
land- og byudvikling samt hensyntagen til 
særlige territoriale karakteristika bl.a. 
permanente naturbetingede og 
geografiske ulemper

Or. fr
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Ændringsforslag 109
Fiorello Provera

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – punkt 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) erfaringsudveksling i forbindelse med 
fastlæggelse, overførsel og spredning af 
bedste praksis med hensyn til bæredygtig 
land- og byudvikling

b) erfaringsudveksling i forbindelse med 
fastlæggelse, overførsel og spredning af 
bedste praksis med hensyn til bæredygtig 
land- og byudvikling samt hensyntagen til 
særlige territoriale karakteristika bl.a. 
permanente naturbetingede og 
geografiske ulemper omtalt i artikel 174 i 
TEUF

Or. fr

Ændringsforslag 110
Niccolò Rinaldi

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – punkt 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) erfaringsudveksling i forbindelse med 
fastlæggelse, overførsel og spredning af 
bedste praksis med hensyn til bæredygtig 
land- og byudvikling

b) erfaringsudveksling i forbindelse med 
fastlæggelse, overførsel og spredning af 
bedste praksis med hensyn til bæredygtig 
land- og byudvikling samt hensyntagen til 
særlige territoriale karakteristika bl.a. 
permanente naturbetingede og 
geografiske ulemper omtalt i artikel 174 i 
TEUF

Or. fr

Ændringsforslag 111
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux, Maurice Ponga

Forslag til forordning
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Artikel 2 – stk. 1 – punkt 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) erfaringsudveksling i forbindelse med 
fastlæggelse, overførsel og spredning af 
bedste praksis med hensyn til bæredygtig 
land- og byudvikling

b) erfaringsudveksling i forbindelse med 
fastlæggelse, overførsel og spredning af 
bedste praksis med hensyn til bæredygtig 
land- og byudvikling samt hensyntagen til 
særlige territoriale karakteristika bl.a. 
permanente naturbetingede og 
geografiske ulemper omtalt i artikel 174 i 
TEUF

Or. fr

Ændringsforslag 112
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – punkt 3 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) erfaringsudveksling i forbindelse med 
fastlæggelse, overførsel og spredning af 
bedste praksis og innovative 
fremgangsmåder i forbindelse med 
foranstaltninger for territorialt samarbejde 
og anvendelsen af EGTS'er

c) erfaringsudveksling i forbindelse med 
fastlæggelse, overførsel og spredning af 
bedste praksis og innovative 
fremgangsmåder i forbindelse med 
foranstaltninger og gennemførelsen af 
programmer for territorialt samarbejde og 
anvendelsen af EGTS'er

Or. fr

Begrundelse

Ændringsforslaget henviser til Interact-programmets rolle, som ligeledes sigter på fælles 
udnyttelse og overførsel af god praksis mellem de organisationer, der forvalter programmer.

Ændringsforslag 113
Pervenche Berès
for Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

Forslag til forordning
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Artikel 2 – stk. 1 – punkt 3 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) analyser af udviklingstendenser for 
målet om territorial samhørighed og 
harmonisk udvikling i Europa gennem 
undersøgelser, dataindsamling og andre 
foranstaltninger.

d) analyser af udviklingstendenser for 
målet om territorial og samfundsmæssig 
samhørighed og harmonisk udvikling i 
Europa gennem undersøgelser, 
dataindsamling og andre foranstaltninger.

Or. en

Ændringsforslag 114
Richard Seeber

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – punkt 3 – litra d a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) udviklingen i regioner, som i særlig 
grad rammes af infrastrukturelle og 
demografiske problemer, herunder f.eks.
bjergregioner.

Or. de

Begrundelse

Bjergområder står over for særlige udfordringer betinget af naturen. De skal kæmpe med 
mange forskellige typer problemer, f.eks. udvandring og økonomiske ulemper. Det er derfor 
ønskværdigt at nævne disse regioner særskilt.

Ændringsforslag 115
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Unionens regioner på NUTS III-niveau 
langs alle de indre og ydre landegrænser og 

1. Unionens regioner på NUTS III-niveau 
langs alle de indre og ydre landegrænser og 
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alle Unionens regioner på NUTS III-niveau 
langs søgrænserne, undtagen regioner 
omfattet af programmer under Unionens 
eksterne finansieringsinstrumenter, og alle 
Unionens regioner på NUTS III-niveau 
med højst 150 kilometers indbyrdes 
afstand er berettiget til støtte under målet 
om grænseoverskridende samarbejde, 
uanset eventuelle tilpasninger, der er 
nødvendige for at sikre sammenhæng og 
kontinuitet i de 
samarbejdsprogramområder, der er fastsat 
for programmeringsperioden 2007-2013.

alle Unionens regioner på NUTS III-niveau 
langs søgrænserne, undtagen regioner 
omfattet af programmer under Unionens 
eksterne finansieringsinstrumenter, og alle 
Unionens regioner på NUTS III-niveau er 
berettiget til støtte under målet om 
grænseoverskridende samarbejde, uanset 
eventuelle tilpasninger, der er nødvendige 
for at sikre sammenhæng og kontinuitet i 
de samarbejdsprogramområder, der er 
fastsat for programmeringsperioden 2007-
2013.

Or. fr

Ændringsforslag 116
Younous Omarjee

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Unionens regioner på NUTS III-niveau 
langs alle de indre og ydre landegrænser og 
alle Unionens regioner på NUTS III-niveau 
langs søgrænserne, undtagen regioner 
omfattet af programmer under Unionens 
eksterne finansieringsinstrumenter, og alle 
Unionens regioner på NUTS III-niveau 
med højst 150 kilometers indbyrdes afstand 
er berettiget til støtte under målet om 
grænseoverskridende samarbejde, uanset 
eventuelle tilpasninger, der er nødvendige 
for at sikre sammenhæng og kontinuitet i 
de samarbejdsprogramområder, der er 
fastsat for programmeringsperioden 2007-
2013.

1. Unionens regioner på NUTS III-niveau 
langs alle de indre og ydre landegrænser og 
alle Unionens regioner på NUTS III-niveau 
langs søgrænserne, undtagen regioner 
omfattet af programmer under Unionens 
eksterne finansieringsinstrumenter, og alle 
Unionens regioner på NUTS III-niveau 
med højst 150 kilometers indbyrdes 
afstand, undtagen fjernområder og 
øområder, for hvilke denne begrænsning
ikke finder anvendelse, er berettiget til 
støtte under målet om grænseoverskridende 
samarbejde, uanset eventuelle tilpasninger, 
der er nødvendige for at sikre 
sammenhæng og kontinuitet i de 
samarbejdsprogramområder, der er fastsat 
for programmeringsperioden 2007-2013.

Or. fr
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Ændringsforslag 117
Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel Mato Adrover, Veronica Lope Fontagné

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Unionens regioner på NUTS III-niveau 
langs alle de indre og ydre landegrænser og 
alle Unionens regioner på NUTS III-niveau 
langs søgrænserne, undtagen regioner 
omfattet af programmer under Unionens 
eksterne finansieringsinstrumenter, og alle 
Unionens regioner på NUTS III-niveau 
med højst 150 kilometers indbyrdes afstand 
er berettiget til støtte under målet om 
grænseoverskridende samarbejde, uanset 
eventuelle tilpasninger, der er nødvendige 
for at sikre sammenhæng og kontinuitet i 
de samarbejdsprogramområder, der er 
fastsat for programmeringsperioden 2007-
2013.

1. Unionens regioner på NUTS III-niveau 
langs alle de indre og ydre landegrænser og 
alle Unionens regioner på NUTS III-niveau 
langs søgrænserne, undtagen regioner 
omfattet af programmer under Unionens 
eksterne finansieringsinstrumenter, og alle 
Unionens regioner på NUTS III-niveau 
med højst 150 kilometers indbyrdes afstand 
er berettiget til støtte under målet om 
grænseoverskridende samarbejde, uanset 
eventuelle tilpasninger, der er nødvendige 
for at sikre sammenhæng og kontinuitet i 
de samarbejdsprogramområder, der er 
fastsat for programmeringsperioden 2007-
2013. For at fremme samarbejdet 
vedrørende fælles strategier under et 
samlet funktionelt område gælder denne 
afstand ikke for hverken regioner i den 
yderste periferi eller for øer inden for 
grænserne for deres havområdeareal.

Or. es

Ændringsforslag 118
Giommaria Uggias, Ramona Nicole Mănescu, Vincenzo Iovine

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Unionens regioner på NUTS III-niveau 
langs alle de indre og ydre landegrænser og 
alle Unionens regioner på NUTS III-niveau 
langs søgrænserne, undtagen regioner 
omfattet af programmer under Unionens 
eksterne finansieringsinstrumenter, og alle 
Unionens regioner på NUTS III-niveau 

1. Unionens regioner på NUTS III-niveau 
langs alle de indre og ydre landegrænser og 
alle Unionens regioner på NUTS III-niveau 
langs søgrænserne, undtagen regioner 
omfattet af programmer under Unionens 
eksterne finansieringsinstrumenter, og alle 
Unionens regioner på NUTS III-niveau 
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med højst 150 kilometers indbyrdes afstand 
er berettiget til støtte under målet om 
grænseoverskridende samarbejde, uanset 
eventuelle tilpasninger, der er nødvendige 
for at sikre sammenhæng og kontinuitet i 
de samarbejdsprogramområder, der er 
fastsat for programmeringsperioden 2007-
2013.

med højst 150 kilometers indbyrdes afstand 
er berettiget til støtte under målet om 
grænseoverskridende samarbejde, uanset 
eventuelle tilpasninger, der er nødvendige 
for at sikre sammenhæng og kontinuitet i 
de samarbejdsprogramområder, der er 
fastsat for programmeringsperioden 2007-
2013. Ovennævnte maksimumsgrænse på 
150 kilometer skal ikke gælde for 
øregioner inden for grænserne af deres 
havområde med henblik på fremme af 
samarbejdsaktioner baseret på en fælles
strategi inden for deres funktionelle 
område.

Or. en

Ændringsforslag 119
Eleni Theocharous

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Unionens regioner på NUTS III-niveau 
langs alle de indre og ydre landegrænser og 
alle Unionens regioner på NUTS III-niveau 
langs søgrænserne, undtagen regioner 
omfattet af programmer under Unionens 
eksterne finansieringsinstrumenter, og alle 
Unionens regioner på NUTS III-niveau 
med højst 150 kilometers indbyrdes afstand 
er berettiget til støtte under målet om 
grænseoverskridende samarbejde, uanset 
eventuelle tilpasninger, der er nødvendige 
for at sikre sammenhæng og kontinuitet i 
de samarbejdsprogramområder, der er 
fastsat for programmeringsperioden 2007-
2013.

1. Unionens regioner på NUTS III-niveau 
langs alle de indre og ydre landegrænser og 
alle Unionens regioner på NUTS III-niveau 
langs søgrænserne, undtagen regioner 
omfattet af programmer under Unionens 
eksterne finansieringsinstrumenter, og alle 
Unionens regioner på NUTS III-niveau 
med højst 150 kilometers indbyrdes afstand 
er berettiget til støtte under målet om 
grænseoverskridende samarbejde, uanset 
eventuelle tilpasninger, der er nødvendige 
for at sikre sammenhæng og kontinuitet i 
de samarbejdsprogramområder, der er 
fastsat for programmeringsperioden 2007-
2013. Ovennævnte maksimumsgrænse på 
150 kilometer skal ikke gælde for 
øregioner inden for grænserne af deres 
havområde med henblik på fremme af 
samarbejdsaktioner baseret på en fælles 
strategi inden for deres funktionelle 
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område.

Or. en

Begrundelse

150 kilometergrænsen er irrelevant for regioner, der er afskåret af havet og har en lang 
tradition for samarbejde i deres eget havområde. Øregioner bør undtages fra denne 
begrænsning.

Ændringsforslag 120
Nuno Teixeira

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De regioner som vil modtage støtte under 
det grænseoverskridende samarbejde, er 
Unionens regioner på niveau NUTS 3, som 
befinder sig langs de indre og ydre 
grænser, og som ikke er omfattede af EU’s 
eksterne finansielle instrumenter, og tillige 
alle regioner på niveau NUTS 3 langs 
søgrænserne, adskilt af en afstand på højst 
150 kilometer, uden at dette berører 
eventuelle nødvendige justeringer for at 
sikre sammenhæng og kontinuitet i 
områderne for samarbejdsprogrammet 
vedtaget for programperioden fra 2007-
2013.

De regioner som vil modtage støtte under 
det grænseoverskridende samarbejde, er 
Unionens regioner på niveau NUTS 3, som 
befinder sig langs de indre og ydre 
grænser, og som ikke er omfattede af EU’s 
eksterne finansielle instrumenter, og tillige 
alle regioner på niveau NUTS 3 langs 
søgrænserne, adskilt af en afstand på højst 
150 kilometer, uden at dette berører 
eventuelle nødvendige justeringer for at 
sikre sammenhæng og kontinuitet i 
områderne for samarbejdsprogrammet 
vedtaget for programperioden fra 2007-
2013. Denne afstand gælder ikke for 
regionerne i de yderste randområder.

Or. pt

Begrundelse

Eksistensen af et afstandskriterium om højst 150 kilometer har medført udelukkelse fra 
deltagelse for nogle ultraperifere regioner i grænseoverskridende samarbejdsprogrammer til 
skade for deres samlede status. Når disse regioners potentiale i det europæiske territoriale 
samarbejde tages i betragtning, navnlig med tredjelande eller naboterritorier og med deres 
privilegerede beliggenhed, er det om at inkludere alle regioner i de yderste randområder  i 
den grænseoverskridende dimension for det territoriale samarbejde.
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Ændringsforslag 121
María Irigoyen Pérez, Juan Fernando López Aguilar

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Unionens regioner på NUTS III-niveau 
langs alle de indre og ydre landegrænser og 
alle Unionens regioner på NUTS III-niveau 
langs søgrænserne, undtagen regioner 
omfattet af programmer under Unionens 
eksterne finansieringsinstrumenter, og alle 
Unionens regioner på NUTS III-niveau 
med højst 150 kilometers indbyrdes afstand 
er berettiget til støtte under målet om 
grænseoverskridende samarbejde, uanset 
eventuelle tilpasninger, der er nødvendige 
for at sikre sammenhæng og kontinuitet i 
de samarbejdsprogramområder, der er 
fastsat for programmeringsperioden 2007-
2013.

1. Unionens regioner på NUTS III-niveau 
langs alle de indre og ydre landegrænser og 
alle Unionens regioner på NUTS III-niveau 
langs søgrænserne, undtagen regioner 
omfattet af programmer under Unionens 
eksterne finansieringsinstrumenter, og alle 
Unionens regioner på NUTS III-niveau 
med højst 150 kilometers indbyrdes afstand 
er berettiget til støtte under målet om 
grænseoverskridende samarbejde, uanset 
eventuelle tilpasninger, der er nødvendige 
for at sikre sammenhæng og kontinuitet i 
de samarbejdsprogramområder, der er 
fastsat for programmeringsperioden 2007-
2013. Denne afstand finder ikke 
anvendelse på regioner i den yderste 
periferi.

Or. es

Begrundelse

Det fastsatte kriterium på 150 kilometer, der allerede fra start udelukker visse regioner i den 
yderste periferi som følge af deres beliggenhed, er i strid med den europæiske strategi til 
støtte for regionerne i den yderste periferi, da den som et af de tre vigtigste handlingspunkter 
har angivet den regionale integration af regionerne i den yderste periferi i deres egne 
områder, og udnyttelsen af den geostrategiske situation er endvidere et af de områder, der 
har størst potentiale og høj merværdi for regionerne i den yderste periferi og kan vær til gavn 
for alle i EU.

Ændringsforslag 122
María Irigoyen Pérez, Teresa Riera Madurell

Forslag til forordning
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Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Unionens regioner på NUTS III-niveau 
langs alle de indre og ydre landegrænser og 
alle Unionens regioner på NUTS III-niveau 
langs søgrænserne, undtagen regioner 
omfattet af programmer under Unionens 
eksterne finansieringsinstrumenter, og alle 
Unionens regioner på NUTS III-niveau 
med højst 150 kilometers indbyrdes afstand 
er berettiget til støtte under målet om 
grænseoverskridende samarbejde, uanset 
eventuelle tilpasninger, der er nødvendige 
for at sikre sammenhæng og kontinuitet i 
de samarbejdsprogramområder, der er 
fastsat for programmeringsperioden 2007-
2013.

1. Unionens regioner på NUTS III-niveau 
langs alle de indre og ydre landegrænser og 
alle Unionens regioner på NUTS III-niveau 
langs søgrænserne, undtagen regioner 
omfattet af programmer under Unionens 
eksterne finansieringsinstrumenter, og alle 
Unionens regioner på NUTS III-niveau 
med højst 150 kilometers indbyrdes afstand 
er berettiget til støtte under målet om 
grænseoverskridende samarbejde, uanset 
eventuelle tilpasninger, der er nødvendige 
for at sikre sammenhæng og kontinuitet i 
de samarbejdsprogramområder, der er 
fastsat for programmeringsperioden 2007-
2013. For at fremme 
samarbejdsforanstaltninger baseret på en 
fælles strategi under et samlet funktionelt 
område gælder denne maksimumafstand 
på 150 kilometer ikke for øer inden for 
grænserne for deres havområdeareal.

Or. es

Begrundelse

Begrænsningen på 150 kilometer ville forhindre, at visse europæiske øregioner kunne 
samarbejde med andre regioner, som de deler fælles problemstillinger med, og som ville 
kunne løses gennem et grænseoverskridende samarbejde.

Ændringsforslag 123
Luís Paulo Alves

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De regioner som vil modtage støtte under 
det grænseoverskridende samarbejde, er 
Unionens regioner på niveau NUTS 3, som 
befinder sig langs de indre og ydre 
grænser, og som ikke er omfattede af EU’s 

De regioner som vil modtage støtte under 
det grænseoverskridende samarbejde, er 
Unionens regioner på niveau NUTS, 3 som 
befinder sig langs de indre og ydre 
grænser, og som ikke er omfattede af EU’s 
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eksterne finansielle instrumenter, og tillige 
alle regioner på niveau NUTS 3 langs 
søgrænserne, adskilt af en afstand på højst 
150 kilometer, uden at dette berører 
eventuelle nødvendige justeringer for at 
sikre sammenhæng og kontinuitet i 
områderne for samarbejdsprogrammet 
vedtaget for programperioden fra 2007-
2013.

eksterne finansielle instrumenter, og tillige 
alle regioner på niveau NUTS 3 langs 
søgrænserne, adskilt af en afstand på højst 
150 kilometer, uden at dette berører 
eventuelle nødvendige justeringer for at 
sikre sammenhæng og kontinuitet i 
områderne for samarbejdsprogrammet 
vedtaget for programperioden fra 2007-
2013 med undtagelse af regionerne ide 
yderste randområder, hvor dette 
afstandskriterium ikke finder anvendelse.

Or. pt

Ændringsforslag 124
Richard Seeber

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Unionens regioner på NUTS III-niveau 
langs alle de indre og ydre landegrænser og 
alle Unionens regioner på NUTS III-niveau 
langs søgrænserne, undtagen regioner 
omfattet af programmer under Unionens 
eksterne finansieringsinstrumenter, og alle 
Unionens regioner på NUTS III-niveau 
med højst 150 kilometers indbyrdes afstand 
er berettiget til støtte under målet om 
grænseoverskridende samarbejde, uanset 
eventuelle tilpasninger, der er nødvendige 
for at sikre sammenhæng og kontinuitet i 
de samarbejdsprogramområder, der er 
fastsat for programmeringsperioden 2007-
2013.

1. Unionens regioner på NUTS III-niveau 
langs alle de indre og ydre landegrænser 
(herunder regioner, der indgår i 
programmerne for perioden 2007-2013 i 
overensstemmelse med artikel 21 i 
Europa-Parlamentets of Rådets 
forordning (EF) nr. 1080/2006 af 5. juli 
2006 om Den Europæiske
Regionaludviklingsfond) og alle Unionens 
regioner på NUTS III-niveau langs 
søgrænserne, undtagen regioner omfattet af 
programmer under Unionens eksterne 
finansieringsinstrumenter, og alle 
Unionens regioner på NUTS III-niveau 
med højst 150 kilometers indbyrdes afstand 
er berettiget til støtte under målet om 
grænseoverskridende samarbejde, uanset 
eventuelle tilpasninger, der er nødvendige 
for at sikre sammenhæng og kontinuitet i 
de samarbejdsprogramområder, der er 
fastsat for programmeringsperioden 2007-
2013.

Or. en
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Begrundelse

Uden inddragelse af de eksisterende 20 %-områder ville de fremtidige programmer mangle 
væsentlige samarbejdspartnere til virkeliggørelse af strategiske temaer.

Ændringsforslag 125
Rosa Estaràs Ferragut, Salvador Sedó i Alabart

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det grænseoverskridende samarbejde bør 
udvides til NUTS 2-niveau eller til det 
aktuelle niveau for grænseoverskridende 
samarbejde som eksempelvis 
euroregionerne, forudsat at de bidrager til 
at fremme udviklingen af det styrkede 
samarbejde mellem et begrænset antal 
regioner.

Or. es

Ændringsforslag 126
Rosa Estaràs Ferragut, Salvador Sedó i Alabart

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at fremme 
samarbejdsforanstaltninger baseret på en 
fælles strategi under et samlet funktionelt 
område gælder maksimumgrænsen på 
150 kilometer ikke for øer inden for 
grænserne for deres havområdeareal.

Or. es
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Ændringsforslag 127
Francesco De Angelis, Patrice Tirolien

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved forelæggelse af udkast til 
grænseoverskridende 
samarbejdsprogrammer kan 
medlemsstaterne fremsætte en begrundet 
anmodning om, at der til et bestemt 
grænseområde føjes flere regioner på 
NUTS III-niveau grænsende op til de 
regioner, der er opført på listen i afgørelsen 
som nævnt i andet afsnit.

Ved forelæggelse af udkast til 
grænseoverskridende 
samarbejdsprogrammer kan 
medlemsstaterne fremsætte en anmodning 
om, at der til et bestemt grænseområde 
føjes flere regioner på NUTS III-niveau 
grænsende op til de regioner, der er opført 
på listen i afgørelsen som nævnt i andet 
afsnit, eller på det NUTS II-niveau, de 
hører ind under, særlig for at tage højde 
for euroregionerne og det geografiske 
anvendelsesområde for deres 
strukturprojekter.

Or. fr

Ændringsforslag 128
François Alfonsi, Catherine Grèze

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved forelæggelse af udkast til 
grænseoverskridende 
samarbejdsprogrammer kan 
medlemsstaterne fremsætte en begrundet
anmodning om, at der til et bestemt 
grænseområde føjes flere regioner på 
NUTS III-niveau grænsende op til de 
regioner, der er opført på listen i afgørelsen 
som nævnt i andet afsnit.

Ved forelæggelse af udkast til 
grænseoverskridende 
samarbejdsprogrammer kan 
medlemsstaterne fremsætte en anmodning 
om, at der til et bestemt grænseområde 
føjes flere regioner på NUTS III-niveau 
grænsende op til de regioner, der er opført 
på listen i afgørelsen som nævnt i andet 
afsnit, eller på det NUTS II-niveau, de 
hører ind under, særlig for at tage højde 
for euroregionerne og regionalt 
samarbejde og det geografiske 
anvendelsesområde for deres 
strukturprojekter.
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I medfør af artikel 174 i TEUF er øer i det 
samme havområde støtteberettigede til 
disse programmer uden begrænsning med 
hensyn til NUTS-niveau eller afstand.

Or. fr

Ændringsforslag 129
Fiorello Provera

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved forelæggelse af udkast til 
grænseoverskridende 
samarbejdsprogrammer kan 
medlemsstaterne fremsætte en begrundet 
anmodning om, at der til et bestemt 
grænseområde føjes flere regioner på
NUTS III-niveau grænsende op til de 
regioner, der er opført på listen i afgørelsen 
som nævnt i andet afsnit.

Ved forelæggelse af udkast til 
grænseoverskridende 
samarbejdsprogrammer kan 
medlemsstaterne fremsætte en begrundet 
anmodning om, at der til et bestemt 
grænseområde føjes flere regioner på 
NUTS III-niveau grænsende op til de 
regioner, der er opført på listen i afgørelsen 
som nævnt i andet afsnit. For at tage højde 
for euroregionerne og regionalt 
samarbejde kan et geografisk 
anvendelsesområde på NUTS II-niveau 
undtagelsesvis finde anvendelse på et 
bestemt grænseområde, hvis deres 
projekter vedrører strukturerne i 
grænseområdet.

Or. fr

Ændringsforslag 130
Niccolò Rinaldi

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved forelæggelse af udkast til 
grænseoverskridende 

Ved forelæggelse af udkast til 
grænseoverskridende 
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samarbejdsprogrammer kan 
medlemsstaterne fremsætte en begrundet 
anmodning om, at der til et bestemt 
grænseområde føjes flere regioner på 
NUTS III-niveau grænsende op til de 
regioner, der er opført på listen i afgørelsen 
som nævnt i andet afsnit.

samarbejdsprogrammer kan 
medlemsstaterne fremsætte en begrundet 
anmodning om, at der til et bestemt 
grænseområde føjes flere regioner på 
NUTS III-niveau grænsende op til de 
regioner, der er opført på listen i afgørelsen 
som nævnt i andet afsnit. For at tage højde 
for euroregionerne og regionalt 
samarbejde kan der undtagelsesvis, hvis 
deres projekter vedrører strukturerne i 
grænseområdet, anvendes et geografisk 
anvendelsesområde på NUTS II-niveau 
på et bestemt grænseområde.

Or. fr

Ændringsforslag 131
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Med forbehold af artikel 19, stk. 2 og 3, 
kan grænseoverskridende 
samarbejdsprogrammer omfatte regioner i 
Norge, Schweiz, Liechtenstein, Andorra, 
Monaco og San Marino og tredjelande eller 
områder grænsende op til den yderste 
periferi.

2. Med forbehold af artikel 19, stk. 2 og 3, 
kan grænseoverskridende 
samarbejdsprogrammer omfatte regioner i 
Norge, Schweiz, Liechtenstein, Andorra, 
Monaco og San Marino og tredjelande eller 
områder grænsende op til den yderste 
periferi. De ovennævnte tredjelande skal 
bidrage til det eller de programmer, de 
deltager i, og bidraget skal fremgå af den 
finansieringsplan, der er nævnt i artikel 7, 
stk. 2, litra f). Bidraget er frivilligt for 
tredjelande eller regioner, der grænser op 
til fjernområder, og det er ikke en 
betingelse for deres deltagelse.

Or. fr

Begrundelse

Når det støtteberettigede område for programmet omfatter de nævnte tredjelande (Norge, 
Schweiz, Liechtenstein, Andorra, Monaco og San Marino), er det logisk, at de skal bidrage, 
og at deres bidrag kan identificeres fra begyndelsen. Fjernområdernes økonomiske situation 
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er meget forskellig fra situationen i europæiske tredjelande. Hvis det ikke er muligt for disse 
tredjelande, som grænser op til fjernområder, at bidrage må det ikke bringe deres deltagelse i 
fare.

Ændringsforslag 132
Nuno Teixeira

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Uanset artiklerne 19, nr. 2 og nr. 3, kan de 
grænseoverskridende programsamarbejder 
omfatte Norge, Schweiz, Andorra, Monaco 
og San Marino og tillige tredjelande eller 
naboterritorier til ultraperifere regioner.

Uanset artiklerne 19, nr. 2 og nr. 3, kan de 
grænseoverskridende programsamarbejder 
omfatte Norge, Schweiz, Andorra, Monaco 
og San Marino og tillige tredjelande eller 
naboterritorier til ultraperifere regioner, 
inklusive de lande med hvilke disse 
regioner har privilegerede historisk-
kulturelle relationer.

Or. pt

Begrundelse

Det er vigtigt for regionerne i de yderste randområder at sikre det grænseoverskridende og 
transnationale samarbejde med tredjelande eller naboterritorier og særligt med landene med 
hvilke regionerne har privilegerede relationer i historisk og kulturel henseende.

Ændringsforslag 133
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Alain Cadec, Maurice Ponga

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. I forbindelse med det tværnationale 
samarbejde vedtager Kommissionen en 
liste over tværnationale områder, der kan 
modtage støtte, opdelt efter hvert 
samarbejdsprogram og omfattende regioner 
på NUTS II-niveau, samtidig med at der 
ved hjælp af gennemførelsesretsakter 

3. I forbindelse med det tværnationale 
samarbejde vedtager Kommissionen under 
hensyntagen til makroregionale strategier 
og eksisterende og planlagte havområder 
en liste over tværnationale områder, der 
kan modtage støtte, opdelt efter hvert 
samarbejdsprogram og omfattende regioner 
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sikres kontinuitet i dette samarbejde i 
større sammenhængende områder med 
udgangspunkt i tidligere programmer. 
Disse gennemførelsesretsakter vedtages 
efter rådgivningsproceduren i artikel 30, 
stk. 2.

på NUTS II-niveau, samtidig med at der 
ved hjælp af gennemførelsesretsakter 
sikres kontinuitet i dette samarbejde i 
større sammenhængende områder med 
udgangspunkt i tidligere programmer. 
Disse gennemførelsesretsakter vedtages 
efter rådgivningsproceduren i artikel 30, 
stk. 2.

Or. fr

Begrundelse

I betragtning af mulige overlapninger mellem makroregioner og eksisterende og fremtidige 
havområder og de områder, som for øjeblikket og i fremtiden er omfattet af tværnationale 
programmer, skal definitionen af tværnationale områder tage højde for eksisterende og 
planlagte makroregionale strategier for at sikre sammenhæng i den fysiske planlægning.

Ændringsforslag 134
Fiorello Provera

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. I forbindelse med det tværnationale 
samarbejde vedtager Kommissionen en 
liste over tværnationale områder, der kan 
modtage støtte, opdelt efter hvert 
samarbejdsprogram og omfattende regioner 
på NUTS II-niveau, samtidig med at der 
ved hjælp af gennemførelsesretsakter 
sikres kontinuitet i dette samarbejde i 
større sammenhængende områder med 
udgangspunkt i tidligere programmer. 
Disse gennemførelsesretsakter vedtages 
efter rådgivningsproceduren i artikel 30, 
stk. 2.

3. I forbindelse med det tværnationale 
samarbejde vedtager Kommissionen en 
liste over tværnationale områder, der kan 
modtage støtte, opdelt efter hvert 
samarbejdsprogram og omfattende regioner 
på NUTS II-niveau, samtidig med at der 
ved hjælp af gennemførelsesretsakter 
sikres kontinuitet i dette samarbejde i 
større sammenhængende områder med 
udgangspunkt i tidligere programmer. For 
at gøre programmeringen mere effektiv 
skal de fastlagte tværnationale områder 
være baseret på den naturlige og sociale 
geografi og definere store havområder, 
flodbassiner og bjergområder i deres 
opdeling. Disse gennemførelsesretsakter 
vedtages efter rådgivningsproceduren i 
artikel 30, stk. 2.

Or. fr
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Ændringsforslag 135
Catherine Grèze, François Alfonsi

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. I forbindelse med det tværnationale 
samarbejde vedtager Kommissionen en 
liste over tværnationale områder, der kan 
modtage støtte, opdelt efter hvert 
samarbejdsprogram og omfattende regioner 
på NUTS II-niveau, samtidig med at der 
ved hjælp af gennemførelsesretsakter 
sikres kontinuitet i dette samarbejde i 
større sammenhængende områder med 
udgangspunkt i tidligere programmer. 
Disse gennemførelsesretsakter vedtages 
efter rådgivningsproceduren i artikel 30, 
stk. 2.

3. I forbindelse med det tværnationale 
samarbejde vedtager Kommissionen en 
liste over tværnationale områder, der kan 
modtage støtte, opdelt efter hvert 
samarbejdsprogram og omfattende regioner 
på NUTS II-niveau, samtidig med at der 
ved hjælp af gennemførelsesretsakter 
sikres kontinuitet i dette samarbejde i 
større sammenhængende områder med 
udgangspunkt i tidligere programmer. For 
at gøre programmeringen mere effektiv 
skal de fastlagte tværnationale områder 
være baseret på den naturlige og sociale 
geografi og definere store havområder, 
flodbassiner og bjergområder i deres 
opdeling. Disse gennemførelsesretsakter 
vedtages efter rådgivningsproceduren i 
artikel 30, stk. 2.

Or. fr

Ændringsforslag 136
Niccolò Rinaldi

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. I forbindelse med det tværnationale 
samarbejde vedtager Kommissionen en 
liste over tværnationale områder, der kan 
modtage støtte, opdelt efter hvert 
samarbejdsprogram og omfattende regioner 
på NUTS II-niveau, samtidig med at der 
ved hjælp af gennemførelsesretsakter 

3. I forbindelse med det tværnationale 
samarbejde vedtager Kommissionen en 
liste over tværnationale områder, der kan 
modtage støtte, opdelt efter hvert 
samarbejdsprogram og omfattende regioner 
på NUTS II-niveau, samtidig med at der 
ved hjælp af gennemførelsesretsakter 
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sikres kontinuitet i dette samarbejde i 
større sammenhængende områder med 
udgangspunkt i tidligere programmer. 
Disse gennemførelsesretsakter vedtages 
efter rådgivningsproceduren i artikel 30, 
stk. 2.

sikres kontinuitet i dette samarbejde i 
større sammenhængende områder med 
udgangspunkt i tidligere programmer. For 
at gøre programmeringen mere effektiv 
skal de fastlagte tværnationale områder 
være baseret på den naturlige og sociale 
geografi og definere store havområder, 
flodbassiner og bjergområder i deres 
opdeling. Disse gennemførelsesretsakter 
vedtages efter rådgivningsproceduren i 
artikel 30, stk. 2.

Or. fr

Ændringsforslag 137
Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel Mato Adrover, Veronica Lope Fontagné

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. Regionerne i den yderste periferi kan i 
ét samlet territorialt samarbejdsprogram 
omfatte alle tildelte EFRU-midler, der 
henvises til i ovenstående afsnit, herunder 
den supplerende tildeling i artikel 4, stk. 
2.

Or. es

Ændringsforslag 138
Nuno Teixeira

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. Regionerne i den yderste periferi kan i 
ét samlet territorialt samarbejdsprogram 
omfatte alle tildelte EFRU-midler, der 
henvises til i ovenstående afsnit, herunder 
den supplerende tildeling i artikel 4, stk. 
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2.

Or. es

Begrundelse

Indførelsen af alle EFRU-midler i ét samlet territorialt samarbejdsprogram vil gøre det 
muligt at gennemføre en mere fornuftig programmering, for så vidt angår regioner i den 
yderste periferi, hvor forskellen mellem grænseoverskridende samarbejde forsvinder, da 
samarbejdsområderne overlapper hinanden, hvilket endvidere gør det muligt at udnytte 
synergierne og sikre en mere effektiv forvaltning af midlerne samt en bedre gennemførelse 
heraf, da det ikke giver mening at have forskellige forvaltningsstrukturer, der overlapper 
hinanden.

Ændringsforslag 139
Francesco De Angelis

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Midlerne til målet om europæisk 
territorialt samarbejde udgør 3,48 % af de 
samlede midler, som fondene kan 
disponere over til forpligtelser i perioden 
2014-2020 og som fastsat i artikel 83, stk. 
1, i forordning (EU) nr.[…/2012 
[forordning om fælles bestemmelser] (dvs. 
i alt 11 700 000 004 EUR), og fordeles 
således:

udgår

a) 73,24 % (dvs. i alt 8 569 000 003 EUR) 
til grænseoverskridende samarbejde
b) 20,78 % (dvs. i alt 2 431 000 001 EUR) 
til tværnationalt samarbejde
c) 5,98 % (dvs. i alt 700 000 000 EUR) til 
interregionalt samarbejde.

Or. it

Ændringsforslag 140
Markus Pieper, Manfred Weber, Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler, Hermann 
Winkler, Joachim Zeller, Herbert Reul, Michael Theurer
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Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Midlerne til målet om europæisk 
territorialt samarbejde udgør 3,48 % af de 
samlede midler, som fondene kan 
disponere over til forpligtelser i perioden 
2014-2020 og som fastsat i artikel 83, stk. 
1, i forordning (EU) nr.[…/2012 
[forordning om fælles bestemmelser] (dvs. 
i alt 11 700 000 004 EUR), og fordeles 
således:

1. Midlerne til målet om europæisk 
territorialt samarbejde udgør 7 % af de 
samlede midler, som fondene kan 
disponere over til forpligtelser i perioden 
2014-2020 og som fastsat i artikel 83, stk. 
1, i forordning (EU) nr.[…/2012 
[forordning om fælles bestemmelser] (dvs. 
i alt xxx EUR), og fordeles således:

Or. de

Ændringsforslag 141
Francesco De Angelis

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Midlerne til målet om europæisk 
territorialt samarbejde udgør 3,48 % af de 
samlede midler, som fondene kan 
disponere over til forpligtelser i perioden 
2014-2020 og som fastsat i artikel 83, stk. 
1, i forordning (EU) nr.[…/2012 
[forordning om fælles bestemmelser] (dvs. 
i alt 11 700 000 004 EUR), og fordeles 
således:

1. Midlerne til målet om europæisk 
territorialt samarbejde udgør 3,48 % af de 
samlede midler, som fondene kan 
disponere over til forpligtelser i perioden 
2014-2020 og som fastsat i artikel 83, stk. 
1, i forordning (EU) nr.[…/2012 
[forordning om fælles bestemmelser] (dvs. 
i alt XX XXX XXX XXX EUR), og fordeles 
således:

Or. en

Ændringsforslag 142
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Forslag til forordning
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Artikel 4 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Midlerne til målet om europæisk 
territorialt samarbejde udgør 3,48 % af de 
samlede midler, som fondene kan 
disponere over til forpligtelser i perioden 
2014-2020 og som fastsat i artikel 83, stk. 
1, i forordning (EU) nr.[…/2012 
[forordning om fælles bestemmelser] (dvs. 
i alt 11 700 000 004 EUR), og fordeles 
således:

1. Midlerne til målet om europæisk 
territorialt samarbejde udgør 3,48 % af de 
samlede midler, som fondene kan 
disponere over til forpligtelser i perioden 
2014-2020 og som fastsat i artikel 83, stk. 
1, i forordning (EU) nr.[…/2012 
[forordning om fælles bestemmelser] (dvs. 
i alt XXX EUR), og fordeles således:

Or. es

Ændringsforslag 143
Markus Pieper, Joachim Zeller

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) 73,24 % (dvs. i alt 8 569 000 003 EUR) 
til grænseoverskridende samarbejde

a) 73,24 % (dvs. i alt xxx EUR) til 
grænseoverskridende samarbejde

Or. de

Ændringsforslag 144
Francesco De Angelis

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) 73,24 % (dvs. i alt 8 569 000 003 EUR) 
til grænseoverskridende samarbejde

a) 73,24 % (dvs. i alt X XXX XXX XXX
EUR) til grænseoverskridende samarbejde

Or. en

Ændringsforslag 145
Markus Pieper, Joachim Zeller
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Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) 20,78 % (dvs. i alt 2 431 000 001 EUR) 
til tværnationalt samarbejde

b) 20,78 % (dvs. i alt xxx EUR) til 
tværnationalt samarbejde

Or. de

Ændringsforslag 146
Francesco De Angelis

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) 20,78 % (dvs. i alt 2 431 000 001 EUR) 
til tværnationalt samarbejde

b) 20,78 % (dvs. i alt XXX XXX XXX
EUR) til tværnationalt samarbejde

Or. en

Ændringsforslag 147
Markus Pieper, Joachim Zeller

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) 5,98 % (dvs. i alt 700 000 000 EUR) til 
interregionalt samarbejde.

c) 5,98 % (dvs. i alt xxx EUR) til 
interregionalt samarbejde.

Or. de

Ændringsforslag 148
Francesco De Angelis

Forslag til forordning
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Artikel 4 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) 5,98 % (dvs. i alt 700 000 000 EUR) til 
interregionalt samarbejde.

c) 5,98 % (dvs. i alt XXX XXX XXX EUR) 
til interregionalt samarbejde.

Or. en

Ændringsforslag 149
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Samarbejdsprogrammer, der omfatter 
fjernområderne, modtager mindst 150 % 
af den EFRU-støtte, de fik i perioden 
2007-2013. Derudover afsættes 50 000 
000 EUR af støttebeløbet til interregionalt 
samarbejde til samarbejdet med 
fjernområder. For så vidt angår tematisk 
koncentration finder artikel 5, litra b), 
anvendelse i forbindelse med denne 
yderligere tildeling.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 150
Fiorello Provera

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Samarbejdsprogrammer, der omfatter 
regioner med permanente naturbetingede 
og geografiske ulemper (bjergområder, 
øer og meget tyndt befolkede områder), 
modtager mindst 100 % af den EFRU-
støtte, de fik i perioden 2007-2013.
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Derudover afsættes 30 000 000 EUR af 
støttebeløbet til interregionalt samarbejde 
til samarbejdet med regioner med 
permanente naturbetingede og 
geografiske ulemper (bjergområder, øer 
og meget tyndt befolkede områder) for at 
give dem mulighed for at udveksle og 
indføre god praksis i gennemførelsen af 
målene i EU's strategi for intelligent, 
bæredygtig og inklusiv vækst. For så vidt 
angår tematisk koncentration, finder 
artikel 5, litra b), anvendelse i forbindelse 
med denne yderligere tildeling.

Or. fr

Ændringsforslag 151
Niccolò Rinaldi

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Samarbejdsprogrammer, der omfatter 
regioner med permanente naturbetingede 
og geografiske ulemper (bjergområder, 
øer og meget tyndt befolkede områder), 
modtager mindst 100 % af den EFRU-
støtte, de fik i perioden 2007-2013.
Derudover afsættes 30 000 000 EUR af 
støttebeløbet til interregionalt samarbejde 
til samarbejdet med regioner med 
permanente naturbetingede og 
geografiske ulemper (bjergområder, øer 
og meget tyndt befolkede områder) for at 
give dem mulighed for at udveksle og
indføre god praksis i gennemførelsen af 
målene i EU's strategi for intelligent, 
bæredygtig og inklusiv vækst. For så vidt 
angår tematisk koncentration, finder 
artikel 5, litra b), anvendelse i forbindelse 
med denne yderligere tildeling.

Or. fr
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Ændringsforslag 152
Younous Omarjee

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Samarbejdsprogrammer, der omfatter 
fjernområderne, modtager mindst 150 % af 
den EFRU-støtte, de fik i perioden 2007-
2013. Derudover afsættes 50 000 000 EUR 
af støttebeløbet til interregionalt 
samarbejde til samarbejdet med 
fjernområder. For så vidt angår tematisk 
koncentration finder artikel 5, litra b), 
anvendelse i forbindelse med denne 
yderligere tildeling.

2. Samarbejdsprogrammer, der omfatter 
fjernområderne, modtager mindst 150 % af 
den EFRU-støtte, de fik i perioden 2007-
2013 til territorialt samarbejde. Derudover 
afsættes 50 000 000 EUR af støttebeløbet 
til interregionalt samarbejde til samarbejdet 
med fjernområder. For så vidt angår 
tematisk koncentration finder artikel 5, litra 
b), anvendelse i forbindelse med denne 
yderligere tildeling.

Or. fr

Ændringsforslag 153
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Befolkningen i de områder, der er nævnt i 
artikel 3, stk. 1, tredje afsnit, og artikel 3, 
stk. 3, første afsnit, anvendes som 
kriterium for den årlige fordeling pr. 
medlemsstat.

Befolkningen i de områder, der er nævnt i 
artikel 3, stk. 1, tredje afsnit, og artikel 3, 
stk. 3, første afsnit, anvendes som 
kriterium for fordelingen pr. 
samarbejdsprogram.

Or. fr

Begrundelse

Det territoriale samarbejde er af og til præget af nationale hensyn til økonomisk udbytte.
Medlemsstaterne og interessenterne deler midlerne til projekter på deres område uden reelt 
samarbejde og europæisk merværdi. Midlerne bør derfor tildeles hvert enkelt territorialt 
samarbejdsprogram med henblik på at opfylde behovene i det pågældende samarbejdsområde 
på en integreret måde.
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Ændringsforslag 154
Fiorello Provera

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Befolkningen i de områder, der er nævnt i 
artikel 3, stk. 1, tredje afsnit, og artikel 3, 
stk. 3, første afsnit, anvendes som 
kriterium for den årlige fordeling pr. 
medlemsstat.

Befolkningen i de områder, der er nævnt i 
artikel 3, stk. 1, tredje afsnit, og artikel 3, 
stk. 3, første afsnit, anvendes som 
kriterium for fordelingen pr. 
samarbejdsprogram.

Or. fr

Ændringsforslag 155
François Alfonsi, Catherine Grèze

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Befolkningen i de områder, der er nævnt i 
artikel 3, stk. 1, tredje afsnit, og artikel 3, 
stk. 3, første afsnit, anvendes som 
kriterium for den årlige fordeling pr. 
medlemsstat.

Befolkningen i de områder, der er nævnt i 
artikel 3, stk. 1, tredje afsnit, og artikel 3, 
stk. 3, første afsnit, anvendes som 
kriterium for fordelingen pr. 
samarbejdsprogram.

Or. fr

Ændringsforslag 156
Francesco De Angelis, Patrice Tirolien

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Befolkningen i de områder, der er nævnt i 
artikel 3, stk. 1, tredje afsnit, og artikel 3, 

Befolkningen i de områder, der er nævnt i 
artikel 3, stk. 1, tredje afsnit, og artikel 3, 
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stk. 3, første afsnit, anvendes som 
kriterium for den årlige fordeling pr. 
medlemsstat.

stk. 3, første afsnit, anvendes som 
kriterium for fordelingen pr. 
samarbejdsprogram.

Or. fr

Ændringsforslag 157
Niccolò Rinaldi

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Befolkningen i de områder, der er nævnt i 
artikel 3, stk. 1, tredje afsnit, og artikel 3, 
stk. 3, første afsnit, anvendes som 
kriterium for den årlige fordeling pr. 
medlemsstat.

Befolkningen i de områder, der er nævnt i 
artikel 3, stk. 1, tredje afsnit, og artikel 3, 
stk. 3, første afsnit, anvendes som 
kriterium for fordelingen pr. 
samarbejdsprogram.

Or. fr

Ændringsforslag 158
Eleni Theocharous

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Befolkningen i de områder, der er nævnt i 
artikel 3, stk. 1, tredje afsnit, og artikel 3, 
stk. 3, første afsnit, anvendes som 
kriterium for den årlige fordeling pr. 
medlemsstat.

Befolkningen i de områder, der er nævnt i 
artikel 3, stk. 1, tredje afsnit, og artikel 3, 
stk. 3, første afsnit, anvendes som 
kriterium for den årlige fordeling pr. 
medlemsstat. Yderligere fordeling vil ske 
til de små ømedlemsstater uden 
permanente faste forbindelser til det 
europæiske fastland, og hvis 
befolkningstal er under 2 mio. 
indbyggere.

Or. en
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Begrundelse

Bestemmelsen i denne artikel ville som sådan betyde en alvorlig begrænsning af den 
finansiering, der stilles til rådighed for små ømedlemsstater til grænseoverskridende og 
tværnationalt samarbejde på grund deres små befolkninger.

Ændringsforslag 159
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Hver medlemsstat under målet om 
europæisk territorialt samarbejde kan 
overføre indtil 15 % af den finansielle 
tildeling fra den grænseoverskridende 
eller tværnationale samarbejdskomponent 
til den anden.

Or. en

Ændringsforslag 160
Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel Mato Adrover, Veronica Lope Fontagné

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 7 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. I 2015 og 2016 tildeles de årlige EFRU-
bidrag til programmerne under ENI og 
IPA, for hvilke Kommissionen ikke senest 
den 30. juni har fået forelagt et program i 
medfør af de grænseoverskridende 
programmer og havområdeprogrammerne 
under ENI og IPA, til de interne
grænseoverskridende 
samarbejdsprogrammer som omhandlet i 
stk. 2, litra a), i hvilke den pågældende 
medlemsstat deltager.

7. I 2015 og 2016 tildeles de årlige EFRU-
bidrag til programmerne under ENI og 
IPA, for hvilke Kommissionen ikke senest 
den 30. juni har fået forelagt et program i 
medfør af de grænseoverskridende 
programmer og havområdeprogrammerne 
under ENI og IPA, til de 
grænseoverskridende 
samarbejdsprogrammer som omhandlet i 
stk. 2, litra a), i hvilke den pågældende 
medlemsstat deltager.

Or. es
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Ændringsforslag 161
Nuno Teixeira

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 7 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. I 2015 og 2016 tildeles de årlige EFRU-
bidrag til programmerne under ENI og 
IPA, for hvilke Kommissionen ikke senest 
den 30. juni har fået forelagt et program i 
medfør af de grænseoverskridende 
programmer og havområdeprogrammerne 
under ENI og IPA, til de interne
grænseoverskridende 
samarbejdsprogrammer som omhandlet i 
stk. 2, litra a), i hvilke den pågældende 
medlemsstat deltager.

7. I 2015 og 2016 tildeles de årlige EFRU-
bidrag til programmerne under ENI og 
IPA, for hvilke Kommissionen ikke senest 
den 30. juni har fået forelagt et program i 
medfør af de grænseoverskridende 
programmer og havområdeprogrammerne 
under ENI og IPA, til de 
grænseoverskridende 
samarbejdsprogrammer som omhandlet i 
stk. 2, litra a), i hvilke den pågældende 
medlemsstat deltager.

Or. es

Begrundelse

Med Kommissionens nye forslag og til forskel for indeværende periode kan uanvendte EFRU-
midler, for hvilke den fastsatte frist for forelæggelse af programmerne ikke er overholdt, kun 
tildeles til interne grænseoverskridende samarbejdsprogrammer. Denne mulighed er i strid 
med den europæiske strategi for regioner i den yderste periferi, der som et af de tre vigtigste 
handlingspunkter har angivet den regionale integration af regionerne i den yderste periferi i 
deres geografiske områder.

Ændringsforslag 162
María Irigoyen Pérez, Juan Fernando López Aguilar

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 7 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. I 2015 og 2016 tildeles de årlige EFRU-
bidrag til programmerne under ENI og 
IPA, for hvilke Kommissionen ikke senest 
den 30. juni har fået forelagt et program i 
medfør af de grænseoverskridende 

7. I 2015 og 2016 tildeles de årlige EFRU-
bidrag til programmerne under ENI og 
IPA, for hvilke Kommissionen ikke senest 
den 30. juni har fået forelagt et program i 
medfør af de grænseoverskridende 
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programmer og havområdeprogrammerne 
under ENI og IPA, til de interne
grænseoverskridende 
samarbejdsprogrammer som omhandlet i 
stk. 2, litra a), i hvilke den pågældende 
medlemsstat deltager.

programmer og havområdeprogrammerne 
under ENI og IPA, til de 
grænseoverskridende 
samarbejdsprogrammer som omhandlet i 
stk. 2, litra a), i hvilke den pågældende 
medlemsstat deltager.

Or. es

Begrundelse

Til forskel for indeværende periode kan uanvendte EFRU-midler, for hvilke den fastsatte frist 
for forelæggelse af programmerne under ENI og IPA ikke er overholdt, kun tildeles til interne 
grænseoverskridende samarbejdsprogrammer, som medlemsstaten deltager i. Dette er i strid 
med den europæiske strategi for regioner i den yderste periferi, der som specifikt 
prioritetsmål har angivet den regionale integration af regionerne i den yderste periferi i deres 
geografiske områder.

Ændringsforslag 163
Hermann Winkler

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De tematiske målsætninger i artikel 9 i 
forordning (EU) nr. […]/2012 [forordning 
om fælles bestemmelser] koncentreres 
som følger:

De tematiske målsætninger i artikel 9 i 
forordning (EU) nr. […]/2012 [forordning 
om fælles bestemmelser] gælder også for 
det europæiske territoriale samarbejde, 
hvor følgende gælder:

Or. de

Ændringsforslag 164
Hermann Winkler

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Der udvælges op til 4 tematiske 
målsætninger for hvert 

a) alle tematiske målsætninger kan
udvælges for hvert grænseoverskridende 
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grænseoverskridende samarbejdsprogram. samarbejdsprogram.

Or. de

Ændringsforslag 165
Ramon Tremosa i Balcells, Santiago Fisas Ayxela, Salvador Sedó i Alabart

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Der udvælges op til 4 tematiske 
målsætninger for hvert 
grænseoverskridende samarbejdsprogram.

a) Der kan vælges mellem alle tematiske 
målsætninger for hvert 
grænseoverskridende samarbejdsprogram.

Or. es

Ændringsforslag 166
Younous Omarjee

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Der udvælges op til 4 tematiske 
målsætninger for hvert 
grænseoverskridende samarbejdsprogram.

a) Der udvælges op til seks tematiske 
målsætninger for hvert 
grænseoverskridende samarbejdsprogram.

Or. {FR}fr

Begrundelse

Formålet med grænseoverskridende samarbejde er at bidrage til at afhjælpe ulemperne ved 
grænseområdernes perifere beliggenhed og at løse de deraf følgende problemer. Det er 
vigtigt så vidt muligt at bevare en bred vifte af aktiviteter, til hvilke der ydes støtte, og som 
svarer til det brede spektrum af grænseoverskridende samarbejdsområder. Fleksibilitet giver 
regionerne mulighed for at vælge de bedste løsninger for at tage fat på de udfordringer, de 
står over for.
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Ændringsforslag 167
Patrice Tirolien

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Der udvælges op til 4 tematiske 
målsætninger for hvert 
grænseoverskridende samarbejdsprogram.

a) Der udvælges op til 6 tematiske 
målsætninger for hvert 
grænseoverskridende samarbejdsprogram.

Or. fr

Begrundelse

Den tematiske koncentration og fastlæggelsen af investeringsprioriteter bør være mindre for 
grænseområderne - som har til formål at fremme lokale udvekslinger på flere områder - end 
for de tværnationale programmer.

Ændringsforslag 168
Fiorello Provera

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Der udvælges op til 4 tematiske 
målsætninger for hvert 
grænseoverskridende samarbejdsprogram.

a) Der udvælges op til seks tematiske 
målsætninger for hvert 
grænseoverskridende samarbejdsprogram.

Or. fr

Ændringsforslag 169
Peter Simon

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Der udvælges op til 4 tematiske 
målsætninger for hvert 

a) Der udvælges op til 6 tematiske 
målsætninger for hvert 
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grænseoverskridende samarbejdsprogram. grænseoverskridende samarbejdsprogram.

Or. de

Begrundelse

Netop i det grænseoverskridende samarbejde er man nødt til pga. de forskellige partneres 
mangfoldige interesser og lokale forhold at sikre en større fleksibilitet i udvalget af tematiske 
mål.

Ændringsforslag 170
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Der udvælges op til 4 tematiske 
målsætninger for hvert 
grænseoverskridende samarbejdsprogram.

a) Der udvælges op til 6 tematiske 
målsætninger for hvert 
grænseoverskridende samarbejdsprogram.

Or. es

Ændringsforslag 171
Nuno Teixeira

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Der udvælges op til 4 tematiske 
målsætninger for hvert 
grænseoverskridende samarbejdsprogram.

a) der bør højst vælges seks tematiske 
objektive mål for hvert 
grænseoverskridende samarbejdsprogram;

Or. pt

Begrundelse

Mere fleksibiliteten med hensyn til udvælgelsen af prioriteter vil styrke regionernes 
muligheder for at vælge den bedste kombination af prioriteter i forhold til for udfordringerne.
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Ændringsforslag 172
Niccolò Rinaldi

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Der udvælges op til 4 tematiske 
målsætninger for hvert 
grænseoverskridende samarbejdsprogram.

a) Der udvælges op til 6 tematiske 
målsætninger for hvert 
grænseoverskridende samarbejdsprogram.

Or. fr

Ændringsforslag 173
Tamás Deutsch

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Der udvælges op til 4 tematiske 
målsætninger for hvert 
grænseoverskridende samarbejdsprogram.

a) Mindst 80 % af den samlede EFRU-
tildeling på det operationelle 
programniveau skal tildeles for op til 5 
tematiske målsætninger, der udvælges for 
hvert grænseoverskridende 
samarbejdsprogram.

Or. en

Ændringsforslag 174
László Surján

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Der udvælges op til 4 tematiske 
målsætninger for hvert 
grænseoverskridende samarbejdsprogram.

a) Der udvælges op til 4 tematiske 
målsætninger med en integreret territorial 
udviklingstilgang for hvert 
grænseoverskridende samarbejdsprogram.
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Or. en

Ændringsforslag 175
Hermann Winkler

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Der udvælges op til 4 tematiske 
målsætninger for hvert tværnationalt 
samarbejdsprogram.

b) alle tematiske målsætninger kan
udvælges for hvert grænseoverskridende 
samarbejdsprogram.

Or. de

Ændringsforslag 176
Ramon Tremosa i Balcells, Santiago Fisas Ayxela, Salvador Sedó i Alabart

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Der udvælges op til 4 tematiske 
målsætninger for hvert tværnationalt 
samarbejdsprogram.

b) Der kan vælges mellem alle tematiske 
målsætninger for hvert tværnationalt 
samarbejdsprogram.

Or. es

Begrundelse

Det skønnes, at den tematiske koncentration i henhold til artikel 5 vedrørende programmerne 
for grænseoverskridende og tværnationalt samarbejde begrænser mulighederne for 
samarbejde mellem territorierne, hvilket i nogen tilfælde kan betyde, at der tilføjes endnu en 
grænse til de territoriale og fysiske grænser.

Ændringsforslag 177
Younous Omarjee

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Der udvælges op til 4 tematiske 
målsætninger for hvert tværnationalt 
samarbejdsprogram.

b) Der udvælges op til 6 tematiske 
målsætninger for hvert tværnationalt 
samarbejdsprogram.

Or. fr

Begrundelse

Det er vigtigt så vidt muligt at bevare en bred vifte af aktiviteter, til hvilke der ydes støtte, og 
som svarer til det brede spektrum af tværnationale samarbejdsområder. Større fleksibilitet 
giver regionerne mulighed for at vælge de bedste løsninger for at tage fat på de udfordringer, 
de står over for.

Ændringsforslag 178
Nuno Teixeira

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Der udvælges op til 4 tematiske 
målsætninger for hvert tværnationalt 
samarbejdsprogram.

b) Der bør højst vælges 6 tematiske 
målsætninger for hvert tværnationalt 
samarbejdsprogram.

Or. pt

Begrundelse

Mere fleksibiliteten med hensyn til udvælgelsen af prioriteter vil styrke regionernes 
muligheder for at vælge den bedste kombination af prioriteter i forhold til for udfordringerne.

Ændringsforslag 179
Tamás Deutsch

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Der udvælges op til 4 tematiske b) Mindst 80 % af den samlede EFRU-
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målsætninger for hvert tværnationalt 
samarbejdsprogram.

tildeling på det operationelle 
programniveau skal tildeles for op til 5 
tematiske målsætninger, der udvælges for 
hvert tværnationalt samarbejdsprogram.

Or. en

Ændringsforslag 180
Patrice Tirolien

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Der udvælges op til 4 tematiske 
målsætninger for hvert tværnationalt 
samarbejdsprogram.

b) Der udvælges op til 4 tematiske 
målsætninger for hvert tværnationalt 
samarbejdsprogram. Denne grænse kan 
forhøjes til fem, hvis programmet 
prioriterer udvikling og anvendelse af 
makroregionale strategier og havområde-
og/eller bjergområdestrategier.

Or. fr

Ændringsforslag 181
Fiorello Provera

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Der udvælges op til 4 tematiske 
målsætninger for hvert tværnationalt 
samarbejdsprogram.

b) Der udvælges op til 4 tematiske 
målsætninger for hvert tværnationalt 
samarbejdsprogram. Denne begrænsning 
kan forhøjes til fem, hvis programmet 
prioriterer udvikling og anvendelse af 
makroregionale strategier og havområde-
og/eller bjergområdestrategier.

Or. fr
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Ændringsforslag 182
Niccolò Rinaldi

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Der udvælges op til 4 tematiske 
målsætninger for hvert tværnationalt 
samarbejdsprogram.

b) Der udvælges op til 4 tematiske 
målsætninger for hvert tværnationalt 
samarbejdsprogram. Denne begrænsning 
kan forhøjes til fem, hvis programmet 
prioriterer udvikling og anvendelse af 
makroregionale strategier og havområde-
og/eller bjergområdestrategier.

Or. fr

Ændringsforslag 183
László Surján

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Der udvælges op til 4 tematiske 
målsætninger for hvert tværnationalt 
samarbejdsprogram.

b) Der udvælges op til 4 tematiske 
målsætninger med en integreret territorial 
udviklingstilgang for hvert tværnationalt 
samarbejdsprogram.

Or. en

Ændringsforslag 184
Ivari Padar

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) Alle tematiske målsætninger kan indgå i 
interregionale samarbejdsprogrammer i 
henhold til artikel 2, stk. 3, litra a).

c) Op til 2 målsætninger kan indgå i 
interregionale samarbejdsprogrammer i 
henhold til artikel 2, stk. 3, litra a).
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Or. en

Ændringsforslag 185
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ud over artikel 5 i forordning (EU) nr. 
[…]/2012 [EFRU-forordningen], støtter 
EFRU udveksling af menneskelige 
ressourcer, faciliteter og infrastrukturer på 
tværs af grænserne i henhold til de 
forskellige investeringsprioriteringer samt 
følgende investeringsprioriteringer under 
de tematiske målsætninger:

Ud over artikel 5 i forordning (EU) nr. 
[…]/2012 [EFRU-forordningen], støtter 
EFRU investering i udstyr, faciliteter, 
infrastrukturer og udveksling af 
menneskelige ressourcer på tværs af 
grænserne i henhold til de forskellige 
investeringsprioriteringer samt følgende 
investeringsprioriteringer under de 
tematiske målsætninger:

Or. fr

Begrundelse

Af hensyn til klarheden skal det udtrykkeligt understreges, at EFRU kan støtte investering i 
infrastrukturer på tværs af grænserne og ikke kun investering i "udveksling" af infrastrukturer 
på tværs af grænserne.

Ændringsforslag 186
Pat the Cope Gallagher, Seán Kelly

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ud over artikel 5 i forordning (EU) nr. 
[…]/2012 [EFRU-forordningen], støtter 
EFRU udveksling af menneskelige 
ressourcer, faciliteter og infrastrukturer på 
tværs af grænserne i henhold til de 
forskellige investeringsprioriteringer samt 
følgende investeringsprioriteringer under 
de tematiske målsætninger:

Ud over artikel 5 i forordning (EU) nr. 
[…]/2012 [EFRU-forordningen], kan 
programmer under målet om europæisk 
territorialt samarbejde også støtte 
udveksling af menneskelige ressourcer, 
faciliteter og infrastrukturer på tværs af 
grænserne i henhold til de forskellige 
investeringsprioriteringer samt følgende 
investeringsprioriteringer under de 



AM\903764DA.doc 87/172 PE490.976v01-00

DA

tematiske målsætninger:

Or. en

Begrundelse

I betragtning af listen over målsætninger mener vi, at det er vigtigt at gøre det klart, at disse 
kun giver mulighed for tildeling under målet om europæisk territorialt samarbejde, og at de 
kun gælder for dette mål og ikke for hele Den Europæiske Regionaludviklingsfond.

Ændringsforslag 187
James Nicholson, Diane Dodds

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ud over artikel 5 i forordning (EU) nr. 
[…]/2012 [EFRU-forordningen], støtter 
EFRU udveksling af menneskelige 
ressourcer, faciliteter og infrastrukturer på 
tværs af grænserne i henhold til de 
forskellige investeringsprioriteringer samt 
følgende investeringsprioriteringer under 
de tematiske målsætninger:

Ud over artikel 5 i forordning (EU) nr. 
[…]/2012 [EFRU-forordningen], kan 
programmer under målet om europæisk 
territorialt samarbejde også støtte
udveksling af menneskelige ressourcer, 
faciliteter og infrastrukturer på tværs af 
grænserne i henhold til de forskellige 
investeringsprioriteringer samt følgende 
investeringsprioriteringer under de 
tematiske målsætninger:

Or. en

Ændringsforslag 188
Michael Theurer

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ud over artikel 5 i forordning (EU) nr. 
[…]/2012 [EFRU-forordningen], støtter 
EFRU udveksling af menneskelige 
ressourcer, faciliteter og infrastrukturer på 
tværs af grænserne i henhold til de 

Ud over artikel 5 i forordning (EU) nr. 
[…]/2012 [EFRU-forordningen], støtter 
EFRU udveksling af menneskelige 
ressourcer, faciliteter og infrastrukturer på 
tværs af grænserne i henhold til de 
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forskellige investeringsprioriteringer samt 
følgende investeringsprioriteringer under 
de tematiske målsætninger:

forskellige investeringsprioriteringer -
derudover også inden for kultur- og 
turismeområdet - samt følgende 
investeringsprioriteringer under de 
tematiske målsætninger:

Or. de

Ændringsforslag 189
Younous Omarjee

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra a – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) integration af grænseoverskridende 
arbejdsmarkeder, herunder bevægelighed 
over grænserne, fælles lokale 
beskæftigelsesinitiativer og fælles 
uddannelse (inden for rammerne af den 
tematiske målsætning om at fremme 
beskæftigelsen og støtte arbejdskraftens 
mobilitet) 

i) integration af grænseoverskridende 
arbejdsmarkeder, fælles lokale 
beskæftigelsesinitiativer og fælles 
uddannelse (inden for rammerne af den 
tematiske målsætning om at fremme 
beskæftigelsen) 

Or. fr

Ændringsforslag 190
Pervenche Berès
for Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra a – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) integration af grænseoverskridende 
arbejdsmarkeder, herunder bevægelighed 
over grænserne, fælles lokale 
beskæftigelsesinitiativer og fælles 
uddannelse (inden for rammerne af den 
tematiske målsætning om at fremme 
beskæftigelsen og støtte arbejdskraftens 
mobilitet) 

integration af grænseoverskridende 
arbejdsmarkeder, herunder arbejdstageres 
bevægelighed over grænserne under 
rimelige forhold, information og 
rådgivning af mobile arbejdsgivere, 
arbejdstagere og jobsøgende, 
grænseoverskridende overvågning af 
arbejdsmarkedet og udviklingen af 
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faglært arbejdskraft med henblik på at 
klare regional og lokal 
arbejdskraftmangel, fælles lokale 
beskæftigelsesinitiativer, fælles initiativer 
til bekæmpelse af ungdomsarbejdsløshed, 
inklusive initiativer til ordninger for 
uddannelse og undervisning og bistand til 
overgang mellem uddannelse, 
erhvervsuddannelse og beskæftigelse 
(inden for rammerne af den tematiske 
målsætning om at fremme beskæftigelsen 
og støtte arbejdskraftens mobilitet)

Or. en

Ændringsforslag 191
Hermann Winkler

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra a – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) integration af grænseoverskridende 
arbejdsmarkeder, herunder bevægelighed 
over grænserne, fælles lokale 
beskæftigelsesinitiativer og fælles 
uddannelse (inden for rammerne af den 
tematiske målsætning om at fremme 
beskæftigelsen og støtte arbejdskraftens 
mobilitet) 

i) integration af grænseoverskridende 
arbejdsmarkeder, herunder bevægelighed 
over grænserne, passende tilbud om 
rådgivning for relevante pendlere, fælles 
lokale beskæftigelsesinitiativer og fælles 
uddannelse (inden for rammerne af den 
tematiske målsætning om at fremme 
beskæftigelsen og støtte arbejdskraftens 
mobilitet) 

Or. de

Begrundelse

Manglende relevant rådgivning om forholdene i nabolandene, som ikke er en almindelig 
opgave for de øvrige rådgivende tjenester, sådan som for jobcentrene, forhindrer 
bevægelighed over grænserne. Indikatorlisten i bilaget bør tilsvarende tilpasses.

Ændringsforslag 192
Markus Pieper, Manfred Weber, Angelika Niebler, Hermann Winkler, Herbert Reul, 
Joachim Zeller



PE490.976v01-00 90/172 AM\903764DA.doc

DA

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra a – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) integration af grænseoverskridende 
arbejdsmarkeder, herunder bevægelighed 
over grænserne, fælles lokale 
beskæftigelsesinitiativer og fælles 
uddannelse (inden for rammerne af den 
tematiske målsætning om at fremme 
beskæftigelsen og støtte arbejdskraftens 
mobilitet) 

i) integration af grænseoverskridende 
arbejdsmarkeder, herunder 
transportinfrastruktur samt bevægelighed 
over grænserne, fælles lokale 
beskæftigelsesinitiativer og fælles 
uddannelse (inden for rammerne af den 
tematiske målsætning om at fremme 
beskæftigelsen og støtte arbejdskraftens 
mobilitet) 

Or. de

Ændringsforslag 193
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra a – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) integration af grænseoverskridende 
arbejdsmarkeder, herunder bevægelighed 
over grænserne, fælles lokale 
beskæftigelsesinitiativer og fælles 
uddannelse (inden for rammerne af den 
tematiske målsætning om at fremme 
beskæftigelsen og støtte arbejdskraftens 
mobilitet) 

i) integration af grænseoverskridende 
arbejdsmarkeder, herunder bevægelighed 
over grænserne, fælles lokale 
beskæftigelsesinitiativer og fælles 
uddannelse, fremme af udviklingen af 
turisme og kultur gennem etablering af 
grænseoverskridende fælles tilbud til 
turister samt kulturelle tilbud (inden for 
rammerne af den tematiske målsætning om 
at fremme beskæftigelsen og støtte 
arbejdskraftens mobilitet) 

Or. es

Ændringsforslag 194
Vasilica Viorica Dăncilă

Forslag til forordning
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Artikel 6 – stk. 1 – litra a – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) integration af grænseoverskridende 
arbejdsmarkeder, herunder bevægelighed 
over grænserne, fælles lokale 
beskæftigelsesinitiativer og fælles 
uddannelse (inden for rammerne af den 
tematiske målsætning om at fremme 
beskæftigelsen og støtte arbejdskraftens 
mobilitet) 

i) integration af grænseoverskridende 
arbejdsmarkeder, under hensyntagen til de 
særlige forhold på de lokale og regionale
markeder, herunder bevægelighed over 
grænserne og adgangen for personer med 
handicap, fælles lokale 
beskæftigelsesinitiativer og fælles 
uddannelse (inden for rammerne af den 
tematiske målsætning om at fremme 
beskæftigelsen og støtte arbejdskraftens 
mobilitet) 

Or. en

Begrundelse

EU-programmerne skal gennemføre aktioner, der er planlagt til at bekæmpe fattigdom og 
ulighed.

Ændringsforslag 195
François Alfonsi, Catherine Grèze

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ia) investering i infrastruktur på lokalt 
plan og fælles udstyr samt i immateriel 
infrastruktur til multinationale 
forskningsprojekter, fremme af energinet,
som f.eks. intelligente net for at udnytte 
energiressourcerne bedst muligt og 
dermed i væsentlig grad fremme den 
økonomiske og funktionelle udvikling af 
programområdet (inden for rammerne af 
den tematiske målsætning om at styrke 
forskning, teknologisk udvikling og 
innovation)

Or. fr
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Ændringsforslag 196
Francesco De Angelis

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ia) fremme forvaltningen af kulturarv og 
turisme (inden for det tematiske mål om 
fremme af en grønnere og mere 
ressourceeffektiv og konkurrencedygtig 
økonomi)

Or. en

Ændringsforslag 197
Pervenche Berès
for Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ia) fremme indførelsen af eller en bedre 
adgang til fælles grænseoverskridende 
tjenesteydelser af almindelig økonomisk 
interesse og af høj kvalitet, som skal være 
tilgængelig for alle ved at sikre 
samarbejde mellem udbyderne af 
tjenesteydelserne (inden for rammerne af 
den tematiske målsætning om fremme af
social integration og bekæmpelse af 
fattigdom)

Or. en

Ændringsforslag 198
François Alfonsi, Catherine Grèze

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ib) fremme søveje (motorveje til søs og 
cabotagesejlads)

Or. fr

Ændringsforslag 199
Pervenche Berès
for Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ib) fremme af grænseoverskridende 
mobilitet ved at give bedre adgang til 
offentlig transport og forbedre 
transportforbindelserne ved de ydre 
grænser, investeringer i 
grænseoverskridende forbindelser, 
tilvejebringelse af harmoniserede 
tidsplaner og billetsystemer og nye 
transportforbindelser (inden for den 
tematiske målsætning om fremme af 
bæredygtig transport og afskaffelse af 
flaskehalsproblemer i vigtige 
transportinfrastrukturer)

Or. en

Ændringsforslag 200
François Alfonsi, Catherine Grèze

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ic) fremme grænseoverskridende 
regionale kulturer
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Or. fr

Ændringsforslag 201
Younous Omarjee

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra a – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) fremme af ligestillingen mellem kvinder 
og mænd på tværs af grænserne samt 
fremme af social integration på tværs af 
grænserne (inden for rammerne af den 
tematiske målsætning om fremme af social 
integration og bekæmpelse af fattigdom)

ii) fremme af ligestillingen mellem kvinder 
og mænd på tværs af grænserne, social 
integration, fremme af kulturel 
udveksling, fremme af kulturen samt 
kampen for mindretals rettigheder og 
integration af mindretal, på tværs af 
grænserne (inden for rammerne af den 
tematiske målsætning om fremme af social 
integration og bekæmpelse af fattigdom)

Or. fr

Ændringsforslag 202
László Surján

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra a – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) fremme af ligestillingen mellem kvinder 
og mænd på tværs af grænserne samt 
fremme af social integration på tværs af 
grænserne (inden for rammerne af den 
tematiske målsætning om fremme af social 
integration og bekæmpelse af fattigdom)

ii) fremme af ligestillingen mellem kvinder 
og mænd på tværs af grænserne samt 
fremme af fredelig sameksistens mellem 
samfund på hver sin side af grænserne og 
social integration på tværs af grænserne 
(inden for rammerne af den tematiske 
målsætning om fremme af social 
integration og bekæmpelse af fattigdom)

Or. en

Ændringsforslag 203
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné
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Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra a – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) fremme af ligestillingen mellem kvinder 
og mænd på tværs af grænserne samt 
fremme af social integration på tværs af 
grænserne (inden for rammerne af den 
tematiske målsætning om fremme af social 
integration og bekæmpelse af fattigdom)

ii) fremme af ligestillingen mellem kvinder 
og mænd på tværs af grænserne samt 
fremme af social integration på tværs af 
grænserne, fremme af samarbejdet inden 
for sundhedskriseberedskab med henblik 
på en bedre udnyttelse af ressourcerne i 
de grænseoverskridende regioner (inden 
for rammerne af den tematiske målsætning 
om fremme af social integration og 
bekæmpelse af fattigdom)

Or. es

Ændringsforslag 204
Vasilica Viorica Dăncilă

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra a – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) fremme af ligestillingen mellem kvinder 
og mænd på tværs af grænserne samt 
fremme af social integration på tværs af 
grænserne (inden for rammerne af den 
tematiske målsætning om fremme af social 
integration og bekæmpelse af fattigdom)

ii) fremme af ligestillingen mellem kvinder 
og mænd på tværs af grænserne samt 
fremme af social integration på tværs af 
grænserne (inden for rammerne af den 
tematiske målsætning om fremme af social 
integration, især af sårbare 
befolkningsgrupper, og bekæmpelse af 
fattigdom)

Or. en

Begrundelse

EU's programmer skal gennemføre aktioner, der er planlagt til at bekæmpe fattigdom i 
landdistrikterne, fattigdom blandt sårbare befolkningsgrupper og uligheder mellem 
byområder og landdistrikter.
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Ændringsforslag 205
Pervenche Berès
for Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra a – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) fremme af ligestillingen mellem kvinder 
og mænd på tværs af grænserne samt 
fremme af social integration på tværs af 
grænserne (inden for rammerne af den 
tematiske målsætning om fremme af social 
integration og bekæmpelse af fattigdom)

ii) fremme af ligestillingen mellem kvinder 
og mænd på tværs af grænserne, 
anstændige beskæftigelsesforhold samt 
bekæmpelse af forskelsbehandling på 
tværs af grænserne og fremme af social 
integration på tværs af grænserne (inden 
for rammerne af den tematiske målsætning 
om fremme af social integration og 
bekæmpelse af fattigdom)

Or. en

Ændringsforslag 206
Hermann Winkler

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra a – nr. iii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) udvikling og gennemførelse af fælles 
uddannelsesordninger (inden for rammerne 
af den tematiske målsætning om 
investering i uddannelse, kompetencer og 
livslang læring) 

iii) udvikling og gennemførelse af fælles 
uddannelsesordninger (inden for rammerne 
af den tematiske målsætning om 
investering i uddannelse, kompetencer og 
livslang læring), såvel som inden for
områderne kultur og turisme.

Or. de

Begrundelse

Kultur og turisme er netop for arbejdet i grænseregionerne som hidtil vigtige temaer i 
praksis. Indikatorlisten i bilaget bør tilsvarende tilpasses.
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Ændringsforslag 207
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra a – nr. iii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) udvikling og gennemførelse af fælles 
uddannelsesordninger (inden for rammerne 
af den tematiske målsætning om 
investering i uddannelse, kompetencer og 
livslang læring) 

iii) udvikling og gennemførelse af fælles 
uddannelsesordninger og 
lærlingeuddannelse (inden for rammerne 
af den tematiske målsætning om 
investering i uddannelse, kompetencer og 
livslang læring) 

Or. fr

Ændringsforslag 208
Pervenche Berès
for Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra a – nr. iii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) udvikling og gennemførelse af fælles 
uddannelsesordninger (inden for rammerne 
af den tematiske målsætning om 
investering i uddannelse, kompetencer og 
livslang læring) 

iii) udvikling og gennemførelse af fælles 
uddannelsesordninger såvel som fælles 
initiativer til sikring af et inkluderende 
skolemiljø og reduktion tidligt 
skolefrafald (inden for rammerne af den 
tematiske målsætning om investering i 
uddannelse, kompetencer og livslang 
læring) 

Or. en

Ændringsforslag 209
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba, James Nicholson, Ryszard Czarnecki

Forslag til forordning
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Artikel 6 – stk. 1 – litra a – nr. iv

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iv) fremme af det administrative og retslige 
samarbejde og samarbejdet mellem 
borgere og institutioner (inden for den 
tematiske målsætning om forbedring af den 
institutionelle kapacitet og en effektiv 
offentlig administration)

iv) fremme af det administrative og retslige 
samarbejde og forskellige former for 
samarbejde mellem borgere og 
institutioner, herunder nødvendig 
infrastruktur (inden for den tematiske 
målsætning om forbedring af den 
institutionelle kapacitet og en effektiv 
offentlig administration)

Or. en

Ændringsforslag 210
Niccolò Rinaldi

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra a – nr. iv

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iv) fremme af det administrative og retslige 
samarbejde og samarbejdet mellem 
borgere og institutioner (inden for den 
tematiske målsætning om forbedring af den 
institutionelle kapacitet og en effektiv 
offentlig administration)

iv) fremme af det administrative og retslige 
samarbejde og forskellige former for 
samarbejde mellem borgere og 
institutioner, herunder de nødvendige 
infrastrukturer (inden for den tematiske 
målsætning om forbedring af den 
institutionelle kapacitet og en effektiv 
offentlig administration)

Or. fr

Ændringsforslag 211
Fiorello Provera

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra a – nr. iv

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iv) fremme af det administrative og retslige 
samarbejde og samarbejdet mellem 

iv) fremme af det administrative og retslige 
samarbejde og forskellige former for 
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borgere og institutioner (inden for den 
tematiske målsætning om forbedring af den 
institutionelle kapacitet og en effektiv 
offentlig administration)

samarbejde mellem borgere og 
institutioner, herunder de nødvendige 
infrastrukturer (inden for den tematiske 
målsætning om forbedring af den 
institutionelle kapacitet og en effektiv 
offentlig administration)

Or. fr

Ændringsforslag 212
Pervenche Berès
for Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra a – nr. iv

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iv) fremme af det administrative og retslige 
samarbejde og samarbejdet mellem borgere 
og institutioner (inden for den tematiske 
målsætning om forbedring af den 
institutionelle kapacitet og en effektiv 
offentlig administration)

iv) fremme af det administrative og retslige 
samarbejde og samarbejdet mellem borgere 
og institutioner, de regionale og lokale 
myndigheders rolle, forstærkning af den 
civile og sociale dialog, sikring af bedre 
adgang til information og deltagelse i 
beslutningstagningsprocessen (inden for 
den tematiske målsætning om forbedring af 
den institutionelle kapacitet og en effektiv 
offentlig administration)

Or. en

Ændringsforslag 213
Hermann Winkler

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra a – nr. iv

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iv) fremme af det administrative og retslige 
samarbejde og samarbejdet mellem borgere 
og institutioner (inden for den tematiske 
målsætning om forbedring af den 
institutionelle kapacitet og en effektiv 

iv) fremme af det administrative og retslige 
samarbejde og samarbejdet mellem borgere 
og institutioner, inklusive den nødvendige 
infrastruktur (inden for den tematiske 
målsætning om forbedring af den 
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offentlig administration) institutionelle kapacitet og en effektiv 
offentlig administration)

Or. de

Ændringsforslag 214
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iva) investeringer i infrastruktur til 
fremme af økonomisk og funktionel 
udvikling af grænseoverskridende 
regioner

Or. en

Ændringsforslag 215
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iva) samarbejde mellem virksomheder, 
navnlig mellem SMV'er, med henblik på 
at støtte disse virksomheders bæredygtige 
udvikling gennem foranstaltninger 
vedrørende økonomisk, handelsmæssigt 
eller teknologisk samarbejde, mobilitet 
eller udvekslinger, oprettelse af væksthuse 
og netværksklynger (inden for rammerne 
af den tematiske målsætning om at styrke 
SMV'ernes konkurrenceevne)

Or. fr
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Ændringsforslag 216
Hermann Winkler

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iva) Investeringer i regionale, 
grænseoverskridende elnet for effektive 
energileverancer også i grænseregioner

Or. de

Ændringsforslag 217
Fiorello Provera

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iva) investeringer med henblik på at skabe 
grænseoverskridende 
transportforbindelser og forbedre 
kvaliteten af sådanne forbindelser, at 
tilslutte grænseområderne til disse 
forbindelser, udvikle 
grænseoverskridende forbindelser og 
skabe fælles grænseoverskridende 
transportsystemer (inden for rammerne af 
den tematiske målsætning om at tilskynde 
til bæredygtig transport og afskaffe 
hindringerne i vigtige nets 
infrastrukturer)

Or. fr

Ændringsforslag 218
Younous Omarjee

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iva) investeringer i sundhedsmæssige og 
sociale infrastrukturer samt i 
samarbejdsordninger for 
beredskabstjenester, der bidrager til en 
effektiv udnyttelse af ressourcerne i 
grænseområderne (inden for rammerne 
af den tematiske målsætning om at 
fremme den sociale integration og 
bekæmpe fattigdommen)

Or. fr

Ændringsforslag 219
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iva) fremme og forbedring af kvaliteten af 
transport og forbindelserne mellem de 
grænseoverskridende regioner; 
idriftsætning af grænseoverskridende 
systemer til offentlig transport (inden for 
rammerne af den tematiske målsætning 
om at fremme af bæredygtig transport og 
afskaffe flaskehalsproblemer i de vigtigste 
infrastrukturer i transportnettet)

Or. es

Ændringsforslag 220
Vasilica Viorica Dăncilă

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iva) fremme af lokalt og regionalt 
samarbejde og det offentlige-private 
partnerskab med det formål at udvikle 
turismen, så den kan forstærke den lokale 
kultur og tradition i samfund på begge 
sider af grænsen.

Or. en

Begrundelse

Turisme er en af de vigtigste sektorer i den europæiske økonomi, og det er vigtigt at fremme 
det grænseoverskridende samarbejde for at udvikle den yderligere

Ændringsforslag 221
Giommaria Uggias

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iva) gennemførelse og fremme af tiltag i 
turistsektoren rettet mod udvikling af de 
berørte områder

Or. it

Ændringsforslag 222
Luís Paulo Alves

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iva) fremme af investeringer rettet mod 
skabelse, udvikling og forbedring af 
grænseoverskridende og tværnationale 
transportforbindelser
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Or. pt

Ændringsforslag 223
Lambert van Nistelrooij

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iva) mindskelse af innovationskløften 
mellem Unionens regioner ved at knytte 
ekspertisecentre i mindre udviklede 
regioner sammen med førende modparter 
andre steder i Europa og dermed 
forstærke vejen mod ekspertisestatus.

Or. en

Ændringsforslag 224
Niccolò Rinaldi

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iva) investeringer med henblik på at skabe 
grænseoverskridende 
transportforbindelser og forbedre 
kvaliteten af sådanne forbindelser, at 
tilslutte grænseområderne til disse 
forbindelser, udvikle 
grænseoverskridende forbindelser og 
skabe fælles grænseoverskridende 
transportsystemer (inden for rammerne af 
den tematiske målsætning om at tilskynde 
til bæredygtig transport og afskaffe 
hindringerne i vigtige nets 
infrastrukturer)

Or. fr
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Ændringsforslag 225
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ivb) i forbindelse med 
grænseoverskridende programmer mellem 
Nordirland og grænseområderne i Irland 
til støtte for fred og forsoning aktioner til 
at fremme samhørigheden mellem 
lokalsamfund og til at bidrage til øget 
social og økonomisk stabilitet i de 
pågældende regioner.

Or. en

Ændringsforslag 226
Hermann Winkler

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ivb) investeringer til oprettelse af 
grænseoverskridende transport og til 
opbygning af grænseoverskridende 
systemer for den offentlige nærtransport.

Or. de

Ændringsforslag 227
Fiorello Provera

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ivb) støtte til udvikling af turisme og 
rejsekultur som en vigtig 
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beskæftigelseskilde i grænseområderne 
gennem investering i offentlige 
infrastrukturer og skabelse af fælles 
grænseoverskridende turist- og 
kulturtilbud (inden for rammerne af den
tematiske målsætning om at fremme 
beskæftigelsen og arbejdstagernes 
mobilitet).

Or. fr

Ændringsforslag 228
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Alain Cadec

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ivb) udarbejdelse og gennemførelse af 
makroregionale strategier og 
havområdestrategier (inden for alle 
temamålsætninger).

Or. fr

Begrundelse

Det grænseoverskridende samarbejde kan også i de berørte regioner bidrage til udviklingen
og gennemførelsen af makroregionale strategier og havområdestrategier.

Ændringsforslag 229
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ivb) udvikling af systemer til 
informationsudveksling over grænserne 
(inden for rammerne af den tematiske 
målsætning om at forbedre anvendelsen 
og kvaliteten af informations- og 
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kommunikationsteknologien samt 
adgangen til disse).

Or. es

Ændringsforslag 230
Luís Paulo Alves

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ivb) herunder basisserviceydelser.

Or. pt

Ændringsforslag 231
Niccolò Rinaldi

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ivb) støtte til udvikling af turisme og 
rejsekultur som en vigtig 
beskæftigelseskilde i grænseområderne 
gennem investering i offentlige 
infrastrukturer og skabelse af fælles 
grænseoverskridende turist- og 
kulturtilbud (inden for rammerne af den 
tematiske målsætning om at fremme 
beskæftigelsen og arbejdstagernes 
mobilitet).

Or. fr

Ændringsforslag 232
Hermann Winkler

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ivc) Investeringer i systemer for 
samarbejde mellem redningstjenester.

Or. de

Ændringsforslag 233
Fiorello Provera

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ivc) investeringer i sundhedsmæssige og 
sociale infrastrukturer samt i 
samarbejdsordninger for 
beredskabstjenester, der bidrager til en 
effektiv udnyttelse af ressourcerne i 
grænseområderne (inden for rammerne 
af den tematiske målsætning om at 
fremme den sociale integration og 
bekæmpe fattigdommen).

Or. fr

Ændringsforslag 234
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ivc) investeringer i sundhedsmæssige og 
sociale infrastrukturer samt i 
samarbejdsordninger for 
beredskabstjenester i grænseområderne 
(inden for rammerne af den tematiske 
målsætning om at fremme den sociale 
integration og bekæmpe fattigdommen).
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Or. fr

Ændringsforslag 235
Niccolò Rinaldi

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ivc) investeringer i sundhedsmæssige og 
sociale infrastrukturer samt i 
samarbejdsordninger for 
beredskabstjenester, der bidrager til en 
effektiv udnyttelse af ressourcerne i 
grænseområderne (inden for rammerne 
af den tematiske målsætning om at 
fremme den sociale integration og 
bekæmpe fattigdommen).

Or. fr

Ændringsforslag 236
Hermann Winkler

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ivd) investeringer i oprettelse af systemer 
for informationsudveksling over 
grænserne inden for informations- og 
kommunikationsteknologier.

 Or. de

Ændringsforslag 237
Fiorello Provera

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ivd) investering i oprettelse af systemer til 
udveksling af oplysninger på tværs af 
grænserne (inden for rammerne af den 
tematiske målsætning om bedre adgang til 
informations- og 
kommunikationsteknologi (ikt) og
anvendelsen og kvaliteten heraf).

Or. fr

Ændringsforslag 238
Niccolò Rinaldi

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ivd) investering i oprettelse af systemer til 
udveksling af oplysninger på tværs af 
grænserne (inden for rammerne af den 
tematiske målsætning om bedre adgang til 
informations- og 
kommunikationsteknologi (ikt) og
anvendelsen og kvaliteten heraf).

Or. fr

Ændringsforslag 239
Oldřich Vlasák, James Nicholson

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) inden for rammerne af det 
tværnationale samarbejde: udvikling og 
gennemførelse af makroregionale 
strategier og havområdestrategier (inden 

udgår
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for den tematiske målsætning om 
forbedring af den institutionelle kapacitet 
og en effektiv offentlig administration).

Or. en

Ændringsforslag 240
Salvatore Caronna

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) inden for rammerne af det tværnationale 
samarbejde: udvikling og gennemførelse 
af makroregionale strategier og 
havområdestrategier (inden for den 
tematiske målsætning om forbedring af 
den institutionelle kapacitet og en effektiv 
offentlig administration).

b) inden for rammerne af det tværnationale 
samarbejde:

Or. it

Ændringsforslag 241
Patrice Tirolien

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) inden for rammerne af det tværnationale 
samarbejde: udvikling og gennemførelse af 
makroregionale strategier og 
havområdestrategier (inden for den 
tematiske målsætning om forbedring af 
den institutionelle kapacitet og en effektiv 
offentlig administration).

b) inden for rammerne af det tværnationale 
og grænseoverskridende samarbejde: 
udvikling og gennemførelse af 
makroregionale strategier og havområde-
eller bjergområdestrategier.

Or. fr
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Begrundelse

Forbindelsen med de makroregionale strategier bør ikke kun være af interesse for den 
tværnationale del, men også for den grænseoverskridende del. Udarbejdelsen af 
makroregionale strategier kunne som minimum muliggøre en bedre komplementaritet mellem 
et tværnationalt program og flere grænseoverskridende programmer.

Ændringsforslag 242
Fiorello Provera

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) inden for rammerne af det tværnationale 
samarbejde: udvikling og gennemførelse af 
makroregionale strategier og 
havområdestrategier (inden for den 
tematiske målsætning om forbedring af 
den institutionelle kapacitet og en effektiv 
offentlig administration).

b) inden for rammerne af det 
grænseoverskridende og tværnationale 
samarbejde: udvikling og gennemførelse af 
makroregionale strategier og havområde-
og bjergområdestrategier.

Or. fr

Ændringsforslag 243
François Alfonsi, Catherine Grèze

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) inden for rammerne af det tværnationale 
samarbejde: udvikling og gennemførelse af 
makroregionale strategier og 
havområdestrategier (inden for den 
tematiske målsætning om forbedring af 
den institutionelle kapacitet og en effektiv 
offentlig administration).

b) inden for rammerne af det 
grænseoverskridende og tværnationale 
samarbejde: udvikling og gennemførelse af 
makroregionale strategier og havområde-
og bjergområdestrategier.

Or. fr
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Ændringsforslag 244
Niccolò Rinaldi

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) inden for rammerne af det tværnationale 
samarbejde: udvikling og gennemførelse af 
makroregionale strategier og 
havområdestrategier (inden for den 
tematiske målsætning om forbedring af 
den institutionelle kapacitet og en effektiv 
offentlig administration).

b) inden for rammerne af det 
grænseoverskridende og tværnationale 
samarbejde: udvikling og gennemførelse af 
makroregionale strategier og havområde-
og bjergområdestrategier.

Or. fr

Ændringsforslag 245
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Alain Cadec

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) inden for rammerne af det tværnationale 
samarbejde: udvikling og gennemførelse af 
makroregionale strategier og 
havområdestrategier (inden for den 
tematiske målsætning om forbedring af 
den institutionelle kapacitet og en effektiv 
offentlig administration).

b) inden for rammerne af det tværnationale 
samarbejde: udvikling og gennemførelse af 
makroregionale strategier og 
havområdestrategier (inden for alle de
tematiske målsætninger).

Or. fr

Ændringsforslag 246
Rosa Estaràs Ferragut, Salvador Sedó i Alabart, François Alfonsi

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) inden for rammerne af det tværnationale 
samarbejde: udvikling og gennemførelse af 
makroregionale strategier og 
havområdestrategier (inden for den 
tematiske målsætning om forbedring af den 
institutionelle kapacitet og en effektiv 
offentlig administration).

b) inden for rammerne af det tværnationale 
samarbejde: udvikling og gennemførelse 
af: makroregionale strategier; regionale 
grænseoverskridende strategier, såsom 
euroregioner, hvis disse ikke er omfattet 
af de grænseoverskridende programmer
og havområdestrategier (inden for den 
tematiske målsætning om forbedring af den 
institutionelle kapacitet og en effektiv 
offentlig administration).

Or. es

Ændringsforslag 247
László Surján

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) inden for rammerne af det tværnationale 
samarbejde: udvikling og gennemførelse af 
makroregionale strategier og 
havområdestrategier (inden for den
tematiske målsætning om forbedring af den 
institutionelle kapacitet og en effektiv 
offentlig administration).

b) inden for rammerne af det tværnationale 
samarbejde:

i) udvikling og gennemførelse af 
tværnationale programmer, herunder:
makroregionale strategier og 
havområdestrategier (inden for den 
tematiske målsætning om forbedring af den 
institutionelle kapacitet og en effektiv 
offentlig administration).

ii) udvikling og gennemførelse af
tværnationale programmer, der behandler 
tværnationale udfordringer, såsom: 
demografi, forebyggelse af fattigdom eller 
social integration af romaerne.
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Or. en

Ændringsforslag 248
Tomasz Piotr Poręba

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) inden for rammerne af det tværnationale 
samarbejde: udvikling og gennemførelse af 
makroregionale strategier og 
havområdestrategier (inden for den 
tematiske målsætning om forbedring af den 
institutionelle kapacitet og en effektiv 
offentlig administration).

b) inden for rammerne af det tværnationale 
samarbejde: udvikling og gennemførelse af 
makroregionale strategier og 
havområdestrategier samt tiltag til sikring 
af territorial samhørighed i tværnationale 
områder (inden for den tematiske 
målsætning om forbedring af den 
institutionelle kapacitet i tværnationale 
samarbejdsstrukturer og en effektiv 
offentlig administration).

Or. pl

Ændringsforslag 249
Giommaria Uggias

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) inden for rammerne af det tværnationale 
samarbejde: udvikling og gennemførelse af 
makroregionale strategier og 
havområdestrategier (inden for den 
tematiske målsætning om forbedring af den 
institutionelle kapacitet og en effektiv 
offentlig administration).

b) inden for rammerne af det tværnationale 
samarbejde: udvikling og gennemførelse af 
makroregionale strategier og 
havområdestrategier (inden for den 
tematiske målsætning om forbedring af den 
institutionelle kapacitet, en effektiv 
offentlig administration og målrettede 
foranstaltninger i turistsektoren).

Or. it

Ændringsforslag 250
Salvatore Caronna
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Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra b – nr. i (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) udvikling og gennemførelse af 
makroregionale strategier og 
havområdestrategier (inden for den 
tematiske målsætning om forbedring af 
den institutionelle kapacitet og en effektiv 
offentlig administration).

Or. it

Ændringsforslag 251
Salvatore Caronna

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra b – nr. ii (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) udvikling af de regionale og lokale 
administrationers evne til at tackle 
konsekvenserne af de demografiske 
forandringer og vandringen af 
erhvervsaktiv befolkning i forskellige 
socioøkonomiske sammenhænge (inden 
for den tematiske målsætning om 
forbedring af den institutionelle kapacitet 
og en effektiv offentlig administration).

Or. it

Begrundelse

Vigtigheden af, at de offentlige territoriale forvaltninger håndterer problematikker forbundet 
med den demografiske ændring i lande med forskelligartede demografiske strukturer, er tæt 
forbundet med en overvindelse af konkurrencepresset på de europæiske regioner.

Ændringsforslag 252
Salvatore Caronna
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Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra b – nr. iii (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) fremme af politikker for bæredygtig 
mobilitet i byerne ved gennemførelse af 
innovative, kontrollerbare og overførbare 
foranstaltninger (inden for den tematiske 
målsætning om fremme af bæredygtig 
transport og afskaffelse af 
flaskehalsproblemer i vigtige 
netinfrastrukturer).

Or. it

Begrundelse

Samarbejde egner sig til at udnytte erfaringer, der også kan være erhvervet ved hjælp af 
andre instrumenter, og som derved tilføjes værdi i en netdimension. Politikkerne for mobilitet 
i byerne er et emne, der udgør et knudepunkt for territorialt samarbejde i dets tværnationale 
omfang.

Ændringsforslag 253
Salvatore Caronna

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra b – nr. iv (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iv) fremme og forbedring af en udbredt 
anvendelse af ikt i forbindelse med 
landbysamfund, kystsamfund og perifere 
samfund (inden for den tematiske 
målsætning om forbedret adgang til og 
brug og kvalitet af informations- og 
kommunikationsteknologi).

Or. it

Begrundelse

Landdistrikterne og visse ugunstigt stillede områder kan få en afgørende 
saltvandsindsprøjtning gennem en større anvendelse af ikt, hvilket kan opnås ikke alene 
gennem en bedre infrastrukturplanlægning, men også ved at gribe ind i kulturelle og 
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organisatoriske faktorer, som kan finde en udbygning i foranstaltninger for territorialt 
samarbejde.

Ændringsforslag 254
Patrice Tirolien

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) samarbejde mellem virksomheder, 
navnlig mellem SMV'er og 
erhvervsorganisationer med henblik på at 
støtte foranstaltninger vedrørende 
økonomisk, handelsmæssigt eller 
teknologisk samarbejde ved at fremme 
mobilitet eller udvekslinger med de 
formål, der er nævnt i artikel 5 i 
forordning (EU) nr. [...]/2012 [EFRU-
forordningen]

Or. fr

Ændringsforslag 255
Pat the Cope Gallagher, Seán Kelly

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I forbindelse med grænseoverskridende 
programmer mellem Nordirland og 
grænseområderne i Irland til støtte for 
fred og forsoning bidrager EFRU 
ligeledes til at fremme social og 
økonomisk stabilitet i de pågældende 
regioner, navnlig gennem 
foranstaltninger til at fremme 
samhørighed mellem lokalsamfundene.

Or. en
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Begrundelse

I forbindelse med grænseoverskridende programmer mellem Nordirland og grænseområderne 
i Irland til støtte for fred og forsoning bidrager EFRU ligeledes til at fremme social og 
økonomisk stabilitet i de pågældende regioner, navnlig gennem foranstaltninger til at fremme 
samhørighed mellem lokalsamfundene.

Ændringsforslag 256
James Nicholson, Diane Dodds

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I forbindelse med grænseoverskridende 
programmer mellem Nordirland og 
grænseområderne i Irland til støtte for 
fred og forsoning bidrager EFRU 
ligeledes til at fremme social og 
økonomisk stabilitet i de pågældende 
regioner, navnlig gennem 
foranstaltninger til at fremme 
samhørighed mellem lokalsamfundene.

Or. en

Ændringsforslag 257
Richard Seeber

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Et samarbejdsprogram består af 
prioriteringsområder. Et 
prioriteringsområde vedrører en fond, 
svarer til en tematisk målsætning og 
omfatter en eller flere 
investeringsprioriteringer i henhold til 
denne tematiske målsætning, jf. artikel 5 
og 6 i denne forordning.

1. Et samarbejdsprogram består af 
prioriteringsområder. Et 
prioriteringsområde vedrører en fond, 
svarer til en tematisk målsætning og 
omfatter en eller flere 
investeringsprioriteringer i henhold til 
denne tematiske målsætning, jf. artikel 5 
og 6 i denne forordning. Et prioriteret felt 
kan, om nødvendigt, indeholde en eller 
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flere supplerende 
investeringsprioriteringer for forskellige 
tematiske mål for at opnå en stærkere 
virkning og effektivitet af en tematisk 
sammenhængende, integreret tilgang.

Or. de

Begrundelse

Ved at kombinere forskellige investeringsprioriteringer kan parallelisme og overlapninger 
mellem de tematiske mål undgås, hvorved en tematisk fokusering bliver klart forstærket uden 
at indskrænke de tematiske samarbejdsmuligheder. Derudover kan der bedre tages højde for 
programmeringsrelevante specifikationer.

Ændringsforslag 258
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – litra b – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) de fælles og specifikke output- og 
resultatindikatorer, evt. med en 
basislinjeværdi og en kvantificeret 
målværdi, i overensstemmelse med de 
fondsspecifikke bestemmelser

ii) de fælles og specifikke output- og 
resultatindikatorer, evt. med en 
basislinjeværdi og en kvantificeret 
målværdi, i overensstemmelse med artikel 
15

Or. fr

Ændringsforslag 259
Patrice Tirolien

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – litra b – nr. iv a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iva) fastlæggelse af prioriterede 
strukturprojekter, som især er fastlagt 
inden for makroregionale strategier og 
havområde- eller bjergområdestrategier
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Or. fr

Ændringsforslag 260
Fiorello Provera

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – litra b – nr. iv a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iva) fastlæggelse af prioriterede 
strukturprojekter, som især er fastlagt 
inden for makroregionale strategier og 
havområde- eller bjergområdestrategier

Or. fr

Ændringsforslag 261
Niccolò Rinaldi

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – litra b – nr. iv a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iva) fastlæggelse af prioriterede 
strukturprojekter, som især er fastlagt 
inden for makroregionale strategier og 
havområde- eller bjergområdestrategier

Or. fr

Ændringsforslag 262
Markus Pieper, Lambert van Nistelrooij, Herbert Reul, Joachim Zeller

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – litra c – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) mekanismerne til sikring af 
koordineringen mellem fondene, ELFUL, 

i) mekanismerne til sikring af 
koordineringen mellem fondene, ELFUL,
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EMFF og andre EU-
finansieringsinstrumenter og nationale 
finansieringsinstrumenter og med Den 
Europæiske Investeringsbank (EIB)

CEF, EMFF og andre EU-
finansieringsinstrumenter og nationale 
finansieringsinstrumenter og med Den 
Europæiske Investeringsbank (EIB)

Or. de

Ændringsforslag 263
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – litra c – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) om nødvendigt en planlagt integreret 
tilgang til den territoriale udvikling af 
byområder, landdistrikter, kystområder og 
områder med særlige territoriale 
karakteristika, navnlig 
gennemførelsesbetingelserne for artikel 28 
og 29 i forordning (EU) nr./2012 
[forordning om fælles bestemmelser]

ii) en planlagt integreret tilgang til den 
territoriale udvikling af byområder, 
landdistrikter, kystområder og områder 
med særlige territoriale karakteristika, 
navnlig gennemførelsesbetingelserne for 
artikel 28 og 29 i forordning (EU) nr./2012 
[forordning om fælles bestemmelser]

Or. en

Ændringsforslag 264
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – litra c – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) om nødvendigt en planlagt integreret 
tilgang til den territoriale udvikling af 
byområder, landdistrikter, kystområder og 
områder med særlige territoriale
karakteristika, navnlig 
gennemførelsesbetingelserne for artikel 28 
og 29 i forordning (EU) nr./2012 
[forordning om fælles bestemmelser]

ii) om nødvendigt en planlagt integreret 
tilgang til den territoriale udvikling af 
byområder, landdistrikter, bjergområder, 
kystområder og områder med særlige 
territoriale karakteristika, navnlig 
gennemførelsesbetingelserne for artikel 28 
og 29 i forordning (EU) nr./2012 
[forordning om fælles bestemmelser]

Or. fr
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Ændringsforslag 265
Fiorello Provera

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – litra c – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) om nødvendigt en planlagt integreret 
tilgang til den territoriale udvikling af 
byområder, landdistrikter, kystområder og 
områder med særlige territoriale 
karakteristika, navnlig 
gennemførelsesbetingelserne for artikel 28 
og 29 i forordning (EU) nr./2012 
[forordning om fælles bestemmelser]

ii) om nødvendigt en planlagt integreret 
tilgang til den territoriale udvikling af 
byområder, landdistrikter, kystområder og 
områder med særlige territoriale 
karakteristika (bjergområder og 
øområder), navnlig 
gennemførelsesbetingelserne for artikel 28 
og 29 i forordning (EU) nr./2012 
[forordning om fælles bestemmelser]

Or. fr

Ændringsforslag 266
Niccolò Rinaldi

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – litra c – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) om nødvendigt en planlagt integreret 
tilgang til den territoriale udvikling af 
byområder, landdistrikter, kystområder og 
områder med særlige territoriale 
karakteristika, navnlig 
gennemførelsesbetingelserne for artikel 28 
og 29 i forordning (EU) nr./2012 
[forordning om fælles bestemmelser]

ii) om nødvendigt en planlagt integreret 
tilgang til den territoriale udvikling af 
byområder, landdistrikter, kystområder og 
områder med særlige territoriale 
karakteristika (bjergområder og 
øområder), navnlig 
gennemførelsesbetingelserne for artikel 28 
og 29 i forordning (EU) nr./2012 
[forordning om fælles bestemmelser]

Or. fr

Ændringsforslag 267
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné
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Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – litra c – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) om nødvendigt en planlagt integreret 
tilgang til den territoriale udvikling af 
byområder, landdistrikter, kystområder og 
områder med særlige territoriale 
karakteristika, navnlig 
gennemførelsesbetingelserne for artikel 28 
og 29 i forordning (EU) nr./2012 
[forordning om fælles bestemmelser]

ii) om nødvendigt en planlagt integreret 
tilgang til den territoriale udvikling af 
byområder og bynære områder, 
landdistrikter, kystområder og områder 
med særlige territoriale karakteristika, 
navnlig gennemførelsesbetingelserne for 
artikel 28 og 29 i forordning (EU) nr./2012 
[forordning om fælles bestemmelser]

Or. es

Ændringsforslag 268
Giommaria Uggias, Ramona Nicole Mănescu, Vincenzo Iovine

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – litra c – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) om nødvendigt en planlagt integreret 
tilgang til den territoriale udvikling af 
byområder, landdistrikter, kystområder og 
områder med særlige territoriale 
karakteristika, navnlig 
gennemførelsesbetingelserne for artikel 28 
og 29 i forordning (EU) nr./2012 
[forordning om fælles bestemmelser]

ii) om nødvendigt en planlagt integreret 
tilgang til den territoriale udvikling af 
byområder, landdistrikter, kystområder og 
områder med særlige territoriale 
karakteristika, såsom områder, der lider 
under geografiske, demografiske eller 
naturbetingede handicap, navnlig 
gennemførelsesbetingelserne for artikel 28 
og 29 i forordning (EU) nr./2012 
[forordning om fælles bestemmelser]

Or. en

Ændringsforslag 269
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Forslag til forordning
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Artikel 7 – stk. 2 – litra c – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) om nødvendigt en planlagt integreret 
tilgang til den territoriale udvikling af 
byområder, landdistrikter, kystområder og 
områder med særlige territoriale 
karakteristika, navnlig 
gennemførelsesbetingelserne for artikel 28 
og 29 i forordning (EU) nr./2012 
[forordning om fælles bestemmelser]

ii) om nødvendigt en planlagt integreret 
tilgang til den territoriale udvikling af 
byområder, landdistrikter, kystområder og 
områder med særlige territoriale 
karakteristika, som f.eks. områder med 
naturbetingede, geografiske eller 
demografiske ulemper, navnlig 
gennemførelsesbetingelserne for artikel 28 
og 29 i forordning (EU) nr./2012 
[forordning om fælles bestemmelser]

Or. fr

Ændringsforslag 270
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – litra c – nr. iii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) om nødvendigt listen over byer, hvor 
der gennemføres integrerede 
foranstaltninger til fremme af en 
bæredygtig udvikling af byområder; den 
vejledende årlige tildeling af EFRU-støtten 
til disse foranstaltninger, herunder de 
ressourcer, der tildeles byerne med henblik 
på forvaltning i henhold til artikel 7, stk. 2, 
i forordning (EU) nr./2012 [EFRU]

iii) om nødvendigt den vejledende liste
over byer og funktionelle områder, hvor 
der gennemføres integrerede 
foranstaltninger til fremme af en 
bæredygtig udvikling af byområder; den 
vejledende årlige tildeling af EFRU-støtten 
til disse foranstaltninger, herunder de 
ressourcer, der tildeles byerne med henblik 
på forvaltning i henhold til artikel 7, stk. 2, 
i forordning (EU) nr./2012 [EFRU]

Or. es

Ændringsforslag 271
Fiorello Provera

Forslag til forordning
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Artikel 7 – stk. 2 – litra c – nr. iv

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iv) identificering af de områder, hvor der 
gennemføres samfundsstyrede lokale 
udviklingsaktiviteter

iv) identificering af de områder, hvor der 
gennemføres samfundsstyrede lokale 
udviklingsaktiviteter, navnlig i områder 
med særlige territoriale karakteristika 
(bjergområder og øområder)

Or. fr

Ændringsforslag 272
Niccolò Rinaldi

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – litra c – nr. iv

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iv) identificering af de områder, hvor der 
gennemføres samfundsstyrede lokale 
udviklingsaktiviteter

iv) identificering af de områder, hvor der 
gennemføres samfundsstyrede lokale 
udviklingsaktiviteter, navnlig i områder 
med særlige territoriale karakteristika 
(bjergområder og øområder)

Or. fr

Ændringsforslag 273
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – litra c – nr. v

Kommissionens forslag Ændringsforslag

v) om nødvendigt bidraget fra de 
planlagte interventioner hen imod 
makroregionale strategier og 
havområdestrategier

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 274
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Alain Cadec

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – litra c – nr. v

Kommissionens forslag Ændringsforslag

v) om nødvendigt bidraget fra de planlagte 
interventioner hen imod makroregionale 
strategier og havområdestrategier

v) for det pågældende program bidraget 
fra de planlagte interventioner hen imod 
makroregionale strategier og 
havområdestrategier

Or. fr

Ændringsforslag 275
Patrice Tirolien

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – litra c – nr. v

Kommissionens forslag Ændringsforslag

v) om nødvendigt bidraget fra de planlagte 
interventioner hen imod makroregionale 
strategier og havområdestrategier

v) om nødvendigt bidraget fra de planlagte 
interventioner hen imod makroregionale 
strategier og havområde- eller 
bjergområdestrategier

Or. fr

Ændringsforslag 276
Fiorello Provera

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – litra c – nr. v

Kommissionens forslag Ændringsforslag

v) om nødvendigt bidraget fra de planlagte 
interventioner hen imod makroregionale 
strategier og havområdestrategier

v) om nødvendigt bidraget fra de planlagte 
interventioner hen imod makroregionale 
strategier og havområde- eller 
bjergområdestrategier

Or. fr
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Ændringsforslag 277
François Alfonsi, Catherine Grèze

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – litra c – nr. v

Kommissionens forslag Ændringsforslag

v) om nødvendigt bidraget fra de planlagte 
interventioner hen imod makroregionale 
strategier og havområdestrategier

v) om nødvendigt bidraget fra de planlagte 
interventioner hen imod makroregionale 
strategier og havområde- eller 
bjergområdestrategier

Or. fr

Ændringsforslag 278
Niccolò Rinaldi

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – litra c – nr. v

Kommissionens forslag Ændringsforslag

v) om nødvendigt bidraget fra de planlagte 
interventioner hen imod makroregionale 
strategier og havområdestrategier

v) om nødvendigt bidraget fra de planlagte 
interventioner hen imod makroregionale 
strategier og havområde- eller 
bjergområdestrategier

Or. fr

Ændringsforslag 279
Tomasz Piotr Poręba

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – litra c – nr. v

Kommissionens forslag Ændringsforslag

v) om nødvendigt bidraget fra de planlagte 
interventioner hen imod makroregionale 
strategier og havområdestrategier

v) om nødvendigt bidraget fra de planlagte 
interventioner hen imod makroregionale 
strategier og havområdestrategier samt 
tiltag til sikring af territorial samhørighed 
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i tværnationale områder

Or. pl

Ændringsforslag 280
Markus Pieper, Lambert van Nistelrooij, Herbert Reul, Joachim Zeller, Hermann 
Winkler

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – litra c – nr. v a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

va) i givet fald en grænseoverskridende 
strategi for udvikling af infrastrukturen;

Or. de

Ændringsforslag 281
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Alain Cadec

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – litra c – nr. v a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

va) prioriterede strukturprojekter, som 
navnlig er fastlagt inden for 
makroregionale strategier og 
havområdestrategier

Or. fr

Ændringsforslag 282
Pervenche Berès
for Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – litra e – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) den planlagte anvendelse af teknisk 
bistand, herunder foranstaltninger til 

i) den planlagte anvendelse af teknisk 
bistand, herunder foranstaltninger til 
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styrkelse af myndighedernes og
støttemodtagernes administrative kapacitet 
med de relevante oplysninger, som nævnt i 
stk. 2, litra b), for det pågældende 
prioriteringsområde

styrkelse af myndighedernes,
støttemodtagernes, 
arbejdsmarkedsparternes og ngo'ers
administrative kapacitet med de relevante 
oplysninger, som nævnt i stk. 2, litra b), for 
det pågældende prioriteringsområde

Or. en

Ændringsforslag 283
Fiorello Provera

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – litra e – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) en vurdering af støttemodtagernes 
administrative byrde og de påtænkte 
foranstaltninger med henblik på at 
reducere disse, ledsaget af målsætninger

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 284
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – litra e – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) en vurdering af støttemodtagernes 
administrative byrde og de påtænkte 
foranstaltninger med henblik på at 
reducere disse, ledsaget af målsætninger

udgår

Or. es

Ændringsforslag 285
Niccolò Rinaldi
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Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – litra e – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) en vurdering af støttemodtagernes 
administrative byrde og de påtænkte 
foranstaltninger med henblik på at 
reducere disse, ledsaget af målsætninger

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 286
Michael Theurer

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – litra e – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) en vurdering af støttemodtagernes 
administrative byrde og de påtænkte 
foranstaltninger med henblik på at reducere 
disse, ledsaget af målsætninger

ii) en vurdering af støttemodtagernes og 
forvaltningsmyndighedernes 
administrative byrde såvel som de 
påtænkte foranstaltninger med henblik på 
at reducere disse, ledsaget af målsætninger

Or. de

Ændringsforslag 287
Hermann Winkler

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – litra e – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) en vurdering af støttemodtagernes
administrative byrde og de påtænkte 
foranstaltninger med henblik på at reducere 
disse, ledsaget af målsætninger

ii) en vurdering af støttemodtageres og 
forvaltningsmyndigheders administrative 
byrde og de påtænkte foranstaltninger med 
henblik på at reducere disse, ledsaget af 
målsætninger

Or. de
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Begrundelse

Forenklingen af den administrative byrde skal i første række komme støttemodtagerne til 
gode, men også forvaltningsmyndighederne.

Ændringsforslag 288
Younous Omarjee

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – litra e – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) en vurdering af støttemodtagernes 
administrative byrde og de påtænkte 
foranstaltninger med henblik på at 
reducere disse, ledsaget af målsætninger

udgår

Or. fr

Begrundelse

Vurderingen af den administrative byrde i forbindelse med programmeringen ville være 
administrativt ekstraarbejde, som ville gøre proceduren meget tungere.

Ændringsforslag 289
Markus Pieper, Lambert van Nistelrooij, Joachim Zeller, Herbert Reul

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – litra e – nr. iii a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iiia) den planlagte anvendelse og 
sammenkobling af programmerne og 
støttemidlerne fra CEF, EFRU og TEN-T

Or. de

Ændringsforslag 290
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Forslag til forordning
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Artikel 7 – stk. 2 – litra f – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) en tabel, der for hele 
programmeringsperioden, for 
samarbejdsprogrammet og for hvert 
prioriteringsområde viser den samlede 
bevilling, der er afsat som støtte fra EFRU, 
og den nationale medfinansiering. Hvis den 
nationale medfinansiering består af 
offentlig og privat samfinansiering, skal 
tabellen angive en vejledende fordeling 
mellem de to typer af midler. Til 
orientering fremgår EIB's påtænkte 
deltagelse af tabellen

ii) en tabel, der for hele 
programmeringsperioden, for 
samarbejdsprogrammet viser den samlede 
bevilling, der er afsat som støtte fra EFRU, 
og den nationale medfinansiering. Tabellen 
angiver den vejledende fordeling mellem 
prioriteringsområderne. Hvis den 
nationale medfinansiering består af 
offentlig og privat samfinansiering, skal 
tabellen angive en vejledende fordeling 
mellem de to typer af midler. Til 
orientering fremgår det eventuelle bidrag 
fra tredjelande, som deltager i 
programmet, samt EIB's påtænkte 
deltagelse af tabellen

Or. fr

Begrundelse

Det operationelle program skal let kunne tilpasses til de makroøkonomiske ændringer uden 
en fuldstændig revision af programmet ved hver overførsel af midler mellem 
prioriteringsområderne. Endvidere er det logisk at anmode de tredjelande, der deltager i 
programmet, om udtrykkeligt at angive deres økonomiske deltagelse, således at man får et 
samlet overblik over de tilgængelige beløb.

Ændringsforslag 291
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – litra g – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) udpegning af akkrediteringsorganet,
forvaltningsmyndigheden og 
revisionsmyndigheden

i) udpegning af forvaltningsmyndigheden 
og revisionsmyndigheden

Or. es
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Ændringsforslag 292
Manfred Weber

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – litra g – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) udpegning af akkrediteringsorganet, 
forvaltningsmyndigheden og 
revisionsmyndigheden

i) udpegning af akkrediteringsorganet, 
forvaltningsmyndigheden og 
revisionsmyndigheden, hvis der ikke er 
planlagt med en EGTS som 
forvaltningsmyndighed, skal en kort 
begrundelse vedlægges 
undersøgelsesresultatet i henhold til 
artikel 21

Or. de

Ændringsforslag 293
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – litra g – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) udpegning af akkrediteringsorganet, 
forvaltningsmyndigheden og 
revisionsmyndigheden

i) udpegning af akkrediteringsorganet, 
forvaltningsmyndigheden og 
revisionsmyndigheden og om nødvendigt 
godkendelsesmyndigheden

Or. fr

Begrundelse

Ændringsforslaget hænger sammen med den mulige fleksibilitet i forbindelse med 
udpegningen af en godkendelsesmyndighed (artikel 22). Sidstnævnte kan tilføre ekspertise og 
hjælp til god forvaltning. At ville afskaffe den dér, hvor den er effektiv, er ikke i 
overensstemmelse med øget forenkling.

Ændringsforslag 294
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba
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Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3 – afsnit 1 – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) en beskrivelse af de specifikke 
foranstaltninger, der skal træffes for at tage 
højde for miljøbeskyttelseskrav, 
ressourceeffektivitet, mindskelse af og 
tilpasning til klimaændringer og 
risikoforebyggelse og risikostyring i 
forbindelse med udvælgelsen af 
foranstaltninger

i) om nødvendigt en beskrivelse af de 
specifikke foranstaltninger, der skal træffes 
for at tage højde for miljøbeskyttelseskrav, 
ressourceeffektivitet, mindskelse af og 
tilpasning til klimaændringer og 
risikoforebyggelse og risikostyring i 
forbindelse med udvælgelsen af 
foranstaltninger

Or. en

Ændringsforslag 295
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3 – afsnit 1 – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) en beskrivelse af de specifikke 
foranstaltninger, som skal fremme lige 
muligheder og forhindre 
forskelsbehandling på grund af køn, race 
eller etnisk oprindelse, religion eller tro, 
handicap, alder eller seksuel orientering 
under forberedelsen, udformningen og 
gennemførelsen af samarbejdsprogrammet, 
og navnlig i forbindelse med adgangen til 
finansiering, idet der tages hensyn til 
behovene hos de forskellige målgrupper 
med risiko for forskelsbehandling, og 
navnlig kravene om adgang for 
handicappede

ii) om nødvendigt en beskrivelse af de 
specifikke foranstaltninger, som skal 
fremme lige muligheder og forhindre 
forskelsbehandling på grund af køn, race 
eller etnisk oprindelse, religion eller tro, 
handicap, alder eller seksuel orientering 
under forberedelsen, udformningen og 
gennemførelsen af samarbejdsprogrammet, 
og navnlig i forbindelse med adgangen til 
finansiering, idet der tages hensyn til 
behovene hos de forskellige målgrupper 
med risiko for forskelsbehandling, og 
navnlig kravene om adgang for 
handicappede

Or. en

Ændringsforslag 296
Mikael Gustafsson, Marije Cornelissen
for Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling
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Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3 – afsnit 1 – nr. iii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) en beskrivelse af programmets bidrag 
til fremme af lige muligheder for mænd og 
kvinder og i givet fald foranstaltningerne 
til at sikre integrering af kønsaspektet i 
forbindelse med programmer og 
foranstaltninger.

iii) en beskrivelse af programmets bidrag 
til fremme af lige muligheder for mænd og 
kvinder og i givet fald foranstaltningerne 
til at sikre integrering af kønsaspektet i 
forbindelse med alle faser af programmer 
og foranstaltninger, herunder udformning, 
gennemførelse, overvågning og 
evaluering.

Or. en

Ændringsforslag 297
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3 – afsnit 1 – nr. iii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) en beskrivelse af programmets bidrag 
til fremme af lige muligheder for mænd og 
kvinder og i givet fald foranstaltningerne 
til at sikre integrering af kønsaspektet i 
forbindelse med programmer og 
foranstaltninger.

iii) om nødvendigt en beskrivelse af 
programmets bidrag til fremme af lige 
muligheder for mænd og kvinder og i givet 
fald foranstaltningerne til at sikre 
integrering af kønsaspektet i forbindelse 
med programmer og foranstaltninger.

Or. en

Ændringsforslag 298
Markus Pieper, Manfred Weber, Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler, Joachim 
Zeller, Herbert Reul, Hermann Winkler

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3 – afsnit 1 – nr. iii a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iiia) en beskrivelse af foranstaltningerne 
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til forbedring af grænseoverskridende 
infrastruktur

Or. de

Ændringsforslag 299
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne forelægger en udtalelse 
fra de nationale ligestillingsorganer om 
foranstaltningerne i nr. ii) og iii) sammen 
med forslaget til et samarbejdsprogram.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 300
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne forelægger en udtalelse 
fra de nationale ligestillingsorganer om 
foranstaltningerne i nr. ii) og iii) sammen 
med forslaget til et samarbejdsprogram.

udgår

Or. fr

Begrundelse

Med henblik på forenklingen af gennemførelsen er et sådant krav uforholdsmæssigt i 
forbindelse med ETS, og det risikerer at forsinke programmeringen.

Ændringsforslag 301
Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel Mato Adrover, Veronica Lope Fontagné
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Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. De deltagende medlemsstater, 
tredjelande og territorier bekræfter i givet 
fald skriftligt, at de er indforstået med 
indholdet af samarbejdsprogrammet, inden 
det forelægges for Kommissionen. Ifølge 
denne aftale forpligter samtlige deltagende 
medlemsstater sig ligeledes til at levere den 
nødvendige medfinansiering til 
gennemførelse af samarbejdsprogrammet.

5. De deltagende medlemsstater, 
tredjelande og territorier bekræfter i givet 
fald skriftligt, at de er indforstået med 
indholdet af samarbejdsprogrammet, inden 
det forelægges for Kommissionen. Ifølge 
denne aftale forpligter samtlige deltagende 
medlemsstater sig ligeledes til at levere den 
nødvendige medfinansiering til 
gennemførelse af samarbejdsprogrammet, 
og, hvis relevant, forpligter tredjelande og 
territorier sig til at bidrage økonomisk.

Or. es

Ændringsforslag 302
Nuno Teixeira

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. De deltagende medlemsstater, 
tredjelande og territorier bekræfter i givet 
fald skriftligt, at de er indforstået med 
indholdet af samarbejdsprogrammet, inden 
det forelægges for Kommissionen. Ifølge 
denne aftale forpligter samtlige deltagende 
medlemsstater sig ligeledes til at levere den 
nødvendige medfinansiering til 
gennemførelse af samarbejdsprogrammet.

5. De deltagende medlemsstater, 
tredjelande og territorier bekræfter i givet 
fald skriftligt, at de er indforstået med 
indholdet af samarbejdsprogrammet, inden 
det forelægges for Kommissionen. Ifølge 
denne aftale forpligter samtlige deltagende 
medlemsstater sig ligeledes til at levere den 
nødvendige medfinansiering til 
gennemførelse af samarbejdsprogrammet, 
og, hvis relevant, forpligter tredjelande og 
territorier sig til at bidrage økonomisk.

Or. es

Begrundelse

Lande, der støder op til regioner i den yderste periferi, modtager for størstedelens 
vedkommende EUF-midler og bidrager ikke med yderligere midler til det europæiske 
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territoriale samarbejde. Regionerne i den yderste periferi forpligtes på denne måde til at 
samarbejde med tredjelande, men dette er stærkt begrænset, da tredjelandene ikke modtager 
yderligere midler og ikke har et økonomisk incitament til dette. Det virker urimeligt, at der 
kræves en bekræftelse fra disse tredjelande, da dette blot vil komplicere gennemførelsen og 
forvaltningen af disse programmer yderligere.

Ændringsforslag 303
Francesco De Angelis, Younous Omarjee, Patrice Tirolien

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. De deltagende medlemsstater, 
tredjelande og territorier bekræfter i givet 
fald skriftligt, at de er indforstået med 
indholdet af samarbejdsprogrammet, inden 
det forelægges for Kommissionen. Ifølge 
denne aftale forpligter samtlige deltagende 
medlemsstater sig ligeledes til at levere den 
nødvendige medfinansiering til 
gennemførelse af samarbejdsprogrammet.

5. De deltagende medlemsstater, og når de 
har accepteret invitationen til at deltage i 
samarbejdsprogrammerne, bekræfter de 
deltagende tredjelande og territorier 
skriftligt, at de er indforstået med indholdet 
af samarbejdsprogrammet, inden det 
forelægges for Kommissionen. Ifølge 
denne aftale forpligter samtlige deltagende 
medlemsstater, og hvis det er muligt 
tredjelandene og territorierne, sig 
ligeledes til at levere den nødvendige 
medfinansiering til gennemførelse af 
samarbejdsprogrammet.

Or. fr

Ændringsforslag 304
Patrice Tirolien, Younous Omarjee

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Medlemsstaterne udarbejder 
samarbejdsprogrammerne i henhold til den 
model, som er vedtaget af Kommissionen.

6. De deltagende medlemsstater, og når de 
har accepteret opfordringen til at deltage i 
samarbejdsprogrammet, udarbejder de 
deltagende tredjelande og territorier
samarbejdsprogrammerne i henhold til den 
model, som er vedtaget af Kommissionen.
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Som en undtagelse fra stk. 5 skal den 
berørte medlemsstat, hvis 
samarbejdsprogrammerne omfatter 
fjernområder og tredjelande, høre 
tredjelandene, inden programmerne 
forelægges for Kommissionen. I dette 
tilfælde kan aftalen om 
samarbejdsprogrammernes indhold og de 
eventuelle bidrag fra tredjelande gengives 
i referater fra høringerne af godkendte 
tredjelande eller af forhandlinger med de 
regionale samarbejdsorganer.

Or. fr

Begrundelse

I betragtning af kompleksiteten og forskelligartetheden i fjernområdernes 
samarbejdsprogrammer (hvor de deltagende tredjelande normalt er AVS-lande), skal den 
forpligtelse lempes, i henhold til hvilken et samarbejdsprogram ikke kan forelægges for 
Kommissionen, før den har modtaget den skriftlige aftale fra de deltagende tredjelande om 
programmets indhold. Denne forpligtelse udgør endog en risiko for blokering på grund af 
tilbagevendende geopolitiske konflikter, som ikke hænger sammen med målet med det 
territoriale samarbejde.

Ændringsforslag 305
Tomasz Piotr Poręba

Forslag til forordning
Artikel 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved gennemførelse af en fælles 
handlingsplan som omhandlet i artikel 93, 
stk. 1, i forordning (EU) nr./2012 
[forordning om fælles bestemmelser], hvor 
ansvaret ligger hos en EGTS som 
støttemodtager, kan medarbejderne i det 
fælles sekretariat for 
samarbejdsprogrammet og medlemmerne 
af EGTS'ens forsamling blive medlemmer 
af styringsudvalget som nævnt i artikel 97, 
stk. 1, i forordning (EU) nr./2012 
[forordning om fælles bestemmelser]. 
Medlemmerne af forsamlingen for 

Ved gennemførelse af en fælles 
handlingsplan som omhandlet i artikel 93, 
stk. 1, i forordning (EU) nr./2012 
[forordning om fælles bestemmelser], hvor 
ansvaret ligger hos en EGTS eller et andet 
retligt organ, som er oprettet i henhold til 
lovgivningen i et af de deltagende lande,
som støttemodtager, kan medarbejderne i 
det fælles sekretariat for 
samarbejdsprogrammet og medlemmerne 
af EGTS'ens forsamling blive medlemmer 
af styringsudvalget som nævnt i artikel 97, 
stk. 1, i forordning (EU) nr./2012 
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EGTS'en må ikke udgøre flertallet i 
styringsudvalget.

[forordning om fælles bestemmelser]. 
Medlemmerne af forsamlingen for 
EGTS'en må ikke udgøre flertallet i 
styringsudvalget.

Or. pl

Ændringsforslag 306
Giommaria Uggias

Forslag til forordning
Artikel 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Samfundsstyret lokal udvikling i henhold 
til artikel 28 i forordning (EU) nr./2012 
[forordning om fælles bestemmelser] kan 
gennemføres inden for rammerne af 
grænseoverskridende 
samarbejdsprogrammer, forudsat at den 
lokale udviklingsgruppe består af 
repræsentanter fra mindst to lande, hvoraf 
den ene er en medlemsstat.

Samfundsstyret lokal udvikling i henhold 
til artikel 28 i forordning (EU) nr./2012 
[forordning om fælles bestemmelser] kan 
gennemføres inden for rammerne af 
grænseoverskridende 
samarbejdsprogrammer, forudsat at den 
lokale udviklingsgruppe består af lokale
repræsentanter fra mindst to lande, hvoraf 
den ene er en medlemsstat.

Or. it

Ændringsforslag 307
Tomasz Piotr Poręba

Forslag til forordning
Artikel 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I forbindelse med samarbejdsprogrammer 
er det formidlende organ, som varetager 
forvaltningen og gennemførelsen af en 
integreret territorial investering i henhold 
til artikel 99, stk. 3, i forordning (EU) 
nr./2012 [forordning om fælles 
bestemmelser], en EGTS eller et andet 
retligt organ, som er oprettet i henhold til 
lovgivningen i et af de deltagende lande, 

I forbindelse med samarbejdsprogrammer 
er det formidlende organ, som varetager 
forvaltningen og gennemførelsen af en 
integreret territorial investering i henhold 
til artikel 99, stk. 3, i forordning (EU) 
nr./2012 [forordning om fælles 
bestemmelser], en EGTS eller et andet 
retligt organ, som er oprettet i henhold til 
lovgivningen i et af de deltagende lande.
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forudsat at det er oprettet af de offentlige 
myndigheder fra mindst to deltagende 
lande.

Or. pl

Ændringsforslag 308
Oldřich Vlasák

Forslag til forordning
Artikel 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I forbindelse med samarbejdsprogrammer 
er det formidlende organ, som varetager 
forvaltningen og gennemførelsen af en 
integreret territorial investering i henhold 
til artikel 99, stk. 3, i forordning (EU) 
nr./2012 [forordning om fælles 
bestemmelser], en EGTS eller et andet 
retligt organ, som er oprettet i henhold til 
lovgivningen i et af de deltagende lande, 
forudsat at det er oprettet af de offentlige 
myndigheder fra mindst to deltagende 
lande.

I forbindelse med samarbejdsprogrammer 
kan det formidlende organ, som varetager 
forvaltningen og gennemførelsen af en 
integreret territorial investering i henhold 
til artikel 99, stk. 3, i forordning (EU) 
nr./2012 [forordning om fælles 
bestemmelser], være en EGTS eller et 
andet retligt organ, som er oprettet i 
henhold til lovgivningen i et af de 
deltagende lande, forudsat at det er oprettet 
af de offentlige myndigheder fra mindst to 
deltagende lande.

Or. en

Ændringsforslag 309
Richard Seeber

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Foranstaltninger, som gennemføres 
inden for rammerne af 
samarbejdsprogrammer, udvælges af 
overvågningsudvalget som omhandlet i 
artikel 41 i forordning (EU) nr. […]/2012 
[forordning om fælles bestemmelser].

1. Foranstaltninger, som gennemføres 
inden for rammerne af 
samarbejdsprogrammer, udvælges af 
overvågningsudvalget som omhandlet i 
artikel 41 i forordning (EU) nr. […]/2012 
[forordning om fælles bestemmelser] eller 
et styringsudvalg, som refererer til 
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overvågningsudvalget.

Or. de

Begrundelse

Der skal helt klart tages hensyn til muligheden for at indsætte et styringsudvalg, da det kun på 
denne måde kan sikres, at regionalt strategiske temaer og projekter kan blive diskuteret i et 
arbejdsdueligt format.

Ændringsforslag 310
Younous Omarjee

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Foranstaltninger, som udvælges i 
forbindelse med grænseoverskridende og 
tværnationalt samarbejde, omfatter 
støttemodtagere fra mindst to deltagende 
lande, heraf mindst et medlemsland. En 
foranstaltning kan gennemføres i et enkelt 
land, hvis det er til gavn for 
programområdet.

2. Foranstaltninger, som udvælges i 
forbindelse med grænseoverskridende og 
tværnationalt samarbejde, omfatter 
støttemodtagere fra mindst to deltagende 
lande. En foranstaltning kan gennemføres i 
et enkelt land, hvis det er til gavn for 
programområdet.

Or. fr

Begrundelse

De folkevalgte regionale og lokale myndigheder skal i givet fald have mulighed for at 
samarbejde indbyrdes, uden at en medlemsstat er direkte involveret.

Ændringsforslag 311
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 2 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ovennævnte betingelser skal ikke gælde 
for aktioner i forbindelse med 
grænseoverskridende programmer mellem 
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Nordirland og grænseområderne i Irland 
til støtte for fred og forsoning, der er 
omtalt i artikel 6, andet afsnit.

Or. en

Ændringsforslag 312
Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel Mato Adrover, Veronica Lope Fontagné

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Foranstaltninger, som udvælges i 
forbindelse med grænseoverskridende og 
tværnationalt samarbejde, omfatter 
støttemodtagere fra mindst to deltagende 
lande, heraf mindst et medlemsland. En 
foranstaltning kan gennemføres i et enkelt 
land, hvis det er til gavn for 
programområdet.

2. Foranstaltninger, som udvælges i 
forbindelse med grænseoverskridende og 
tværnationalt samarbejde og yderligere 
tildeling i henhold til artikel 4, stk. 2, 
omfatter støttemodtagere fra mindst to 
deltagende lande, heraf mindst et 
medlemsland. En foranstaltning kan 
gennemføres i et enkelt land, hvis det er til 
gavn for programområdet.

Or. es

Ændringsforslag 313
Nuno Teixeira

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Foranstaltninger, som udvælges i 
forbindelse med grænseoverskridende og 
tværnationalt samarbejde, omfatter 
støttemodtagere fra mindst to deltagende 
lande, heraf mindst et medlemsland. En 
foranstaltning kan gennemføres i et enkelt 
land, hvis det er til gavn for 
programområdet.

2. Foranstaltninger, som udvælges i 
forbindelse med grænseoverskridende og 
tværnationalt samarbejde og yderligere 
tildeling i henhold til artikel 4, stk. 2, 
omfatter støttemodtagere fra mindst to 
deltagende lande, heraf mindst et 
medlemsland. En foranstaltning kan 
gennemføres i et enkelt land, hvis det er til 
gavn for programområdet.
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Or. es

Begrundelse

De tematiske områder og betingelser for gennemførelse af de forskellige samarbejdsområder 
bør harmoniseres. Ved at fastslå, at den ekstra tildeling skal være den tematiske 
koncentration i form af tværnationalt samarbejde, der ikke er taget med i beregningen med 
hensyn til krav til udvælgelsen af operationer, der opnås med den foreslåede ændring.

Ændringsforslag 314
Pat the Cope Gallagher, Seán Kelly

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 2 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ovennævnte betingelser skal ikke gælde 
for aktioner i forbindelse med 
grænseoverskridende programmer mellem 
Nordirland og grænseområderne i Irland 
til støtte for fred og forsoning, der er 
omtalt i artikel 6, andet afsnit.

Or. en

Begrundelse

I betragtning af vigtigheden af grænseoverskridende programmer for fred og forsoning i 
regionen og det positive bidrag, som EU kan yde i denne henseende, er det vigtigt at 
inkludere en henvisning til dette i forordningens hovedtekst samt i betragtningerne. Et 
grænseoverskridende program til støtte for fred og forsoning i dette område skal være 
fleksibelt nok til at støtte projekter mellem forskellige lokalsamfund i samme medlemsstat.

Ændringsforslag 315
James Nicholson, Diane Dodds

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 2 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ovennævnte betingelser skal ikke gælde 
for aktioner i forbindelse med 
grænseoverskridende programmer mellem 



PE490.976v01-00 146/172 AM\903764DA.doc

DA

Nordirland og grænseområderne i Irland 
til støtte for fred og forsoning, der er 
omtalt i artikel 6, andet afsnit.

Or. en

Ændringsforslag 316
Younous Omarjee

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Foranstaltninger vedrørende interregionalt 
samarbejde i henhold til artikel 2, stk. 3, 
litra a) og b), omfatter støttemodtagere fra 
mindst tre lande, heraf mindst to 
medlemsstater.

Foranstaltninger vedrørende interregionalt 
samarbejde i henhold til artikel 2, stk. 3, 
litra a) og b), omfatter støttemodtagere fra 
mindst tre lande.

Or. fr

Begrundelse

De folkevalgte regionale og lokale myndigheder skal i givet fald have mulighed for at 
samarbejde indbyrdes, uden at en medlemsstat er direkte involveret.

Ændringsforslag 317
Luís Paulo Alves

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Foranstaltninger vedrørende interregionalt 
samarbejde i henhold til artikel 2, stk. 3, 
litra a) og b), omfatter støttemodtagere fra 
mindst tre lande, heraf mindst to 
medlemsstater.

Foranstaltninger vedrørende interregionalt 
og tværnationalt samarbejde i henhold til 
artikel 2, stk. 3, litra a) og b), omfatter 
støttemodtagere fra mindst tre lande, heraf 
mindst to medlemsstater.

Or. pt
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Ændringsforslag 318
Tomasz Piotr Poręba

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Uanset bestemmelserne i stk. 2 kan en 
EGTS eller et andet retligt organ, som er 
oprettet i henhold til lovgivningen i et af de 
deltagende lande, som enemodtager søge 
støtte til en foranstaltning i forbindelse 
med grænseoverskridende og tværnationalt 
samarbejde, forudsat at den er oprettet af 
offentlige myndigheder og organer fra 
mindst to deltagende lande - og fra mindst 
tre deltagende lande, når der er tale om 
interregionalt samarbejde.

3. Uanset bestemmelserne i stk. 2 kan en 
EGTS eller et andet retligt organ, som er 
oprettet i henhold til lovgivningen i et af de 
deltagende lande, som enemodtager søge 
støtte til en foranstaltning i forbindelse 
med grænseoverskridende og tværnationalt 
samarbejde, samt når der er tale om 
interregionalt samarbejde.

Or. pl

Ændringsforslag 319
Manfred Weber

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Støttemodtagerne samarbejder om
udvikling, gennemførelse, personale og 
finansiering af foranstaltningerne.

4. Støttemodtagerne samarbejder på mindst 
én af tre af de følgende måder for hver 
foranstaltning: udvikling, gennemførelse, 
personale og finansiering af 
foranstaltningerne.

Or. en

Ændringsforslag 320
Manfred Weber

Forslag til forordning
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Artikel 11 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Støttemodtagerne samarbejder om
udvikling, gennemførelse, personale og 
finansiering af foranstaltningerne.

4. Støttemodtagerne samarbejder på mindst 
to af de følgende måder for hver 
foranstaltning: udvikling, gennemførelse, 
personale og finansiering af 
foranstaltningerne.

Or. en

Ændringsforslag 321
Hermann Winkler

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Støttemodtagerne samarbejder om 
udvikling, gennemførelse, personale og 
finansiering af foranstaltningerne.

4. På nær i begrundede undtagelser pga. 
en uforholdsmæssig stor administrativ 
byrde, samarbejder støttemodtagerne
grundlæggende set om udvikling, 
gennemførelse, personale og finansiering 
af foranstaltningerne.

Or. de

Begrundelse

Opfyldelsen af alle 4 kriterier er i projektpraksis trods alle forsøg ofte besværlig. Derfor bør 
der være mulighed for afvigelse i begrundede enkelte tilfælde.

Ændringsforslag 322
Michael Theurer

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Støttemodtagerne samarbejder om 4. Hvis ikke bestemte grunde taler imod 
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udvikling, gennemførelse, personale og 
finansiering af foranstaltningerne.

det og for så vidt der er muligt,
samarbejder støttemodtagerne om 
udvikling, gennemførelse, personale og 
finansiering af foranstaltningerne.

Or. de

Ændringsforslag 323
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Støttemodtagerne samarbejder om 
udvikling, gennemførelse, personale og 
finansiering af foranstaltningerne.

4. Støttemodtagerne samarbejder om 
udvikling, gennemførelse, personale og 
finansiering af foranstaltningerne. For 
programmer, der omfatter fjernområder 
og tredjelande, kunne mindst to af disse 
betingelser kontrolleres.

Or. fr

Begrundelse

I forbindelse med samarbejde mellem fjernområder og de tilgrænsende tredjelande er det 
svært at opfylde alle de nævnte udvælgelseskriterier. Fjernområderne skal fortsat 
undtagelsesvis kunne udnytte muligheden for kun at opfylde to af de fire kriterier.

Ændringsforslag 324
Younous Omarjee

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Støttemodtagerne samarbejder om 
udvikling, gennemførelse, personale og 
finansiering af foranstaltningerne.

4. Støttemodtagerne samarbejder om 
udvikling, gennemførelse, personale og 
finansiering af foranstaltningerne. For 
programmer, som omfatter regioner, der 
hører under artikel 349 i TEUF, kunne 
kun to af disse fire betingelser 
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kontrolleres.

Or. fr

Begrundelse

I betragtning af de særlige betingelser for samarbejde mellem regioner, der hører under 
artikel 349 i TEUF, og tilgrænsende lande, er det meget svært at opfylde disse fire 
betingelser. Det foreslås derfor for disse regioner at bevare situationen fra den nuværende 
programmeringsperiode, hvor kun to af disse fire betingelser skal være opfyldt.

Ændringsforslag 325
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Forvaltningsmyndigheden forelægger 
senest den 30. april 2016 og senest den 30. 
april hvert år til og med 2022 en årsrapport 
for Kommissionen i henhold til artikel 44, 
stk. 1, i forordning (EU) nr. […]/2012 
[forordning om fælles bestemmelser]. 
Årsrapporten for 2016 omfatter 
regnskabsårene 2014 og 2015 samt 
perioden fra startdatoen for udgifternes 
støtteberettigelsesperiode indtil den 31. 
december 2013.

1. Forvaltningsmyndigheden forelægger 
senest den 30. juni 2016 og senest den 30. 
juni hvert år til og med 2022 en årsrapport 
for Kommissionen i henhold til artikel 44, 
stk. 1, i forordning (EU) nr. […]/2012 
[forordning om fælles bestemmelser]. 
Årsrapporten for 2016 omfatter 
regnskabsårene 2014 og 2015 samt 
perioden fra startdatoen for udgifternes 
støtteberettigelsesperiode indtil den 31. 
december 2013.

Or. fr

Begrundelse

Fristen på fire måneder er meget kort i forhold til de seks måneder i den nuværende periode i 
forbindelse med en styrkelse af de administrative og økonomiske forpligtelser.

Ændringsforslag 326
Mikael Gustafsson, Marije Cornelissen

Forslag til forordning
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Artikel 13 – stk. 3 – litra a a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) alle data bør så vidt muligt opdeles 
efter køn

Or. en

Ændringsforslag 327
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) fremskridt i gennemførelsen af 
foranstaltninger til styrkelse af 
myndighedernes og støttemodtagernes 
kapacitet til at forvalte og anvende EFRU

b) om nødvendigt fremskridt i 
gennemførelsen af foranstaltninger til 
styrkelse af myndighedernes og 
støttemodtagernes kapacitet til at forvalte 
og anvende EFRU

Or. en

Ændringsforslag 328
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 3 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) de specifikke foranstaltninger, der 
træffes for at fremme ligestilling mellem 
mænd og kvinder og forhindre 
forskelsbehandling, herunder adgang for 
handicappede, og ordninger, som 
gennemføres for at sikre integrering af 
kønsaspektet i forbindelse med de 
operationelle programmer og aktioner

d) om nødvendigt de specifikke 
foranstaltninger, der træffes for at fremme 
ligestilling mellem mænd og kvinder og 
forhindre forskelsbehandling, herunder 
adgang for handicappede, og ordninger, 
som gennemføres for at sikre integrering af 
kønsaspektet i forbindelse med de 
operationelle programmer og aktioner

Or. en
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Ændringsforslag 329
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 3 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) de specifikke foranstaltninger, der 
træffes for at fremme ligestilling mellem 
mænd og kvinder og forhindre 
forskelsbehandling, herunder adgang for 
handicappede, og ordninger, som 
gennemføres for at sikre integrering af 
kønsaspektet i forbindelse med de 
operationelle programmer og aktioner

d) i givet fald de specifikke 
foranstaltninger, der træffes for at fremme 
ligestilling mellem mænd og kvinder og 
forhindre forskelsbehandling, herunder 
adgang for handicappede, og ordninger, 
som gennemføres for at sikre integrering af 
kønsaspektet i forbindelse med de 
operationelle programmer og aktioner

Or. fr

Ændringsforslag 330
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 3 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) foranstaltninger med henblik på at 
fremme en bæredygtig udvikling

e) om nødvendigt foranstaltninger med 
henblik på at fremme en bæredygtig 
udvikling

Or. en

Ændringsforslag 331
Fiorello Provera

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De fælles indikatorer, som nævnt i bilaget 
til denne forordning, anvendes i givet fald i 
overensstemmelse med artikel 24, stk. 3, i 

Modeller for fælles indikatorer, som nævnt 
i bilaget til denne forordning, anvendes i 
givet fald i overensstemmelse med artikel 
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forordning (EU) nr./2012 [forordning om 
fælles bestemmelser]. Deres 
referenceniveau fastsættes til nul, og der 
fastsættes kumulative mål for 2022.

24, stk. 3, i forordning (EU) nr./2012 
[forordning om fælles bestemmelser]. 
Deres referenceniveau fastsættes til nul, og 
der fastsættes kumulative mål for 2022.

Or. fr

Ændringsforslag 332
Niccolò Rinaldi

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De fælles indikatorer, som nævnt i bilaget 
til denne forordning, anvendes i givet fald i 
overensstemmelse med artikel 24, stk. 3, i 
forordning (EU) nr./2012 [forordning om 
fælles bestemmelser]. Deres 
referenceniveau fastsættes til nul, og der 
fastsættes kumulative mål for 2022.

Modeller for fælles indikatorer, som nævnt 
i bilaget til denne forordning, anvendes i 
givet fald i overensstemmelse med artikel 
24, stk. 3, i forordning (EU) nr./2012 
[forordning om fælles bestemmelser]. 
Deres referenceniveau fastsættes til nul, og 
der fastsættes kumulative mål for 2022.

Or. fr

Ændringsforslag 333
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De fælles indikatorer, som nævnt i bilaget 
til denne forordning, anvendes i givet fald i 
overensstemmelse med artikel 24, stk. 3, i 
forordning (EU) nr./2012 [forordning om 
fælles bestemmelser]. Deres 
referenceniveau fastsættes til nul, og der 
fastsættes kumulative mål for 2022.

De fælles indikatorer, som nævnt i bilaget 
til denne forordning, anvendes i givet fald
som dokumentation i overensstemmelse 
med artikel 24, stk. 3, i forordning (EU) 
nr./2012 [forordning om fælles 
bestemmelser]. Deres referenceniveau 
fastsættes til nul, og der fastsættes 
kumulative mål for 2022.

Or. es
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Ændringsforslag 334
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Forslag til forordning
Artikel 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den del af støtten fra EFRU, der er afsat til 
teknisk bistand, begrænses til 6 % af det 
samlede beløb afsat til 
samarbejdsprogrammer, men udgør mindst 
1 500 000 EUR.

Den del af støtten fra EFRU, der er afsat til 
teknisk bistand, begrænses til 6 % af det 
samlede beløb afsat til 
samarbejdsprogrammer. For programmer, 
hvor der er særlige problemer med 
gennemførelsen, kan Kommissionen efter 
begrundet anmodning tillade, at den del 
af støtten fra EFRU, der er afsat til 
teknisk bistand, begrænses til 8 % af det 
samlede beløb afsat til 
samarbejdsprogrammer. For 
programmer, hvor støtten fra EFRU er på 
mindre end 50 000 000 EUR, forhandles 
beløbet for den tekniske bistand mellem 
medlemsstaterne, de berørte tredjelande 
og Kommissionen.

Or. fr

Begrundelse

Det europæiske territoriale samarbejde iværksætter komplekse og flerdimensionelle 
samarbejder mellem partnere fra forskellige medlemsstater. Satsen for teknisk bistand skal 
kunne forhøjes, hvis der er problemer med iværksættelsen. Med hensyn til små programmer, 
hvor de fastsatte udgifter ikke afviger særlig meget fra udgifterne i store programmer, løser et 
mindsteloft ikke problemet, særlig hvis den tildelte støtte til ETS stiger til 7 %.

Ændringsforslag 335
Oldřich Vlasák

Forslag til forordning
Artikel 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den del af støtten fra EFRU, der er afsat til Den del af støtten fra EFRU, der er afsat til 
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teknisk bistand, begrænses til 6 % af det 
samlede beløb afsat til 
samarbejdsprogrammer, men udgør mindst 
1 500 000 EUR.

teknisk bistand, begrænses til 6 % af det 
samlede beløb afsat til 
samarbejdsprogrammer.

Or. en

Ændringsforslag 336
Francesco De Angelis

Forslag til forordning
Artikel 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den del af støtten fra EFRU, der er afsat til 
teknisk bistand, begrænses til 6 % af det 
samlede beløb afsat til 
samarbejdsprogrammer, men udgør mindst 
1 500 000 EUR.

Den del af støtten fra EFRU, der er afsat til 
teknisk bistand, begrænses til 6 % af det 
samlede beløb afsat til 
samarbejdsprogrammer, men udgør mindst 
1 200 000 EUR.

Or. en

Ændringsforslag 337
Patrice Tirolien

Forslag til forordning
Artikel 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den del af støtten fra EFRU, der er afsat til 
teknisk bistand, begrænses til 6 % af det 
samlede beløb afsat til 
samarbejdsprogrammer, men udgør mindst 
1 500 000 EUR.

Den del af støtten fra EFRU, der er afsat til 
teknisk bistand, begrænses til 6 % af det 
samlede beløb afsat til 
samarbejdsprogrammer, men udgør mindst 
1 500 000 EUR, undtagen for 
programmer, hvor der er særlige 
problemer med gennemførelsen, eller som 
dækker et større samarbejdsområde, 
hvilket berettiger en højere sats for 
teknisk bistand. Sådanne anmodninger 
om fravigelser skal begrundes behørigt.

Or. fr
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Begrundelse

Beløbet for teknisk bistand i forbindelse med territoriale samarbejdsprogrammer kan ikke 
være det samme som for regionale programmer. Det er nødvendigt at give mulighed for en 
højere sats for teknisk bistand til samarbejdet i betragtning af de forskellige berørte 
myndigheder fra flere medlemsstater eller lande, som ikke er medlem af EU.

Ændringsforslag 338
Fiorello Provera

Forslag til forordning
Artikel 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den del af støtten fra EFRU, der er afsat til 
teknisk bistand, begrænses til 6 % af det 
samlede beløb afsat til 
samarbejdsprogrammer, men udgør mindst 
1 500 000 EUR.

Den del af støtten fra EFRU, der er afsat til 
teknisk bistand, begrænses til 6 % af det 
samlede beløb afsat til 
samarbejdsprogrammer, men udgør mindst 
1 500 000 EUR, undtagen for 
programmer, hvor der er særlige 
problemer med gennemførelsen, eller som 
dækker et større samarbejdsområde, 
hvilket berettiger en højere sats for 
teknisk bistand. Sådanne anmodninger 
om fravigelser skal begrundes behørigt.

Or. fr

Ændringsforslag 339
László Surján

Forslag til forordning
Artikel 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den del af støtten fra EFRU, der er afsat til 
teknisk bistand, begrænses til 6 % af det 
samlede beløb afsat til 
samarbejdsprogrammer, men udgør mindst 
1 500 000 EUR.

Den del af støtten fra EFRU, der er afsat til 
teknisk bistand, begrænses til 6 % af det 
samlede beløb afsat til 
samarbejdsprogrammer, men udgør mindst 
1 500 000 EUR, mens der holdes en 
mulighed åben for tildeling i 
enkelttilfælde, der fremlægges af 
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medlemsstaterne.

Or. en

Ændringsforslag 340
Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel Mato Adrover, Veronica Lope Fontagné

Forslag til forordning
Artikel 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den del af støtten fra EFRU, der er afsat til 
teknisk bistand, begrænses til 6 % af det 
samlede beløb afsat til 
samarbejdsprogrammer, men udgør mindst 
1 500 000 EUR.

Den del af støtten fra EFRU, der er afsat til 
teknisk bistand, begrænses til 6 % af det 
samlede beløb afsat til 
samarbejdsprogrammer, men udgør mindst 
1 500 000 EUR, dog med undtagelse af 
regioner i den yderste periferi, hvor den 
tildelte procentsats for teknisk bistand kan 
øges op til 10 %.

Or. es

Ændringsforslag 341
Nuno Teixeira

Forslag til forordning
Artikel 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den del af støtten fra EFRU, der er afsat til 
teknisk bistand, begrænses til 6 % af det 
samlede beløb afsat til 
samarbejdsprogrammer, men udgør mindst 
1 500 000 EUR.

Den del af støtten fra EFRU, der er afsat til 
teknisk bistand, begrænses til 6 % af det 
samlede beløb afsat til 
samarbejdsprogrammer, men udgør mindst 
1 500 000 EUR. For så vidt angår 
regioner i den yderste periferi kan denne 
grænse øges op til 10 %.

Or. es

Begrundelse

Som følge af den geografiske placering og det faktum, at de omfatter samarbejde med 
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tilstødende tredjelande og territorier, er de territoriale samarbejdsprogrammer for 
regionerne i den yderste periferi meget dyre at forvalte. Hertil kommer, at der er tale om 
programmer med lav økonomisk tildeling. Den procentandel, der tildeles til teknisk bistand, 
bør derfor hæves.

Ændringsforslag 342
Niccolò Rinaldi

Forslag til forordning
Artikel 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den del af støtten fra EFRU, der er afsat til 
teknisk bistand, begrænses til 6 % af det 
samlede beløb afsat til 
samarbejdsprogrammer, men udgør mindst 
1 500 000 EUR.

Den del af støtten fra EFRU, der er afsat til 
teknisk bistand, begrænses til 6 % af det 
samlede beløb afsat til 
samarbejdsprogrammer, men udgør mindst 
1 500 000 EUR, undtagen for 
programmer, hvor der er særlige 
problemer med gennemførelsen, eller som 
dækker et større samarbejdsområde, 
hvilket berettiger en højere sats for 
teknisk bistand. Sådanne anmodninger 
om fravigelser skal begrundes behørigt.

Or. fr

Ændringsforslag 343
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen bemyndiges til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 29 for at 
fastsætte supplerende specifikke 
bestemmelser vedrørende udgifters 
støtteberettigelse i forbindelse med 
samarbejdsprogrammer.

1. Kommissionen bemyndiges til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 29 for at 
fastsætte supplerende specifikke 
bestemmelser vedrørende udgifters 
støtteberettigelse i forbindelse med 
samarbejdsprogrammer. I denne 
forbindelse fastsætter Kommissionen 
særlige bestemmelser vedrørende
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anvendelsen af regler om statsstøtte i 
forbindelse med samarbejdsprogrammer.

Or. fr

Begrundelse

De forskellige fortolkninger af lovgivningen om statsstøtteordninger gør det vanskeligt for 
private operatører at deltage i samarbejdsprogrammerne. Kommissionen skal kunne fastsætte 
særlige bestemmelser for det europæiske territoriale samarbejde vedrørende anvendelsen af 
disse regler.

Ændringsforslag 344
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Uden at det berører 
støtteberettigelsesbestemmelserne fastsat i 
eller på grundlag af artikel 55-61 
forordning (EU) nr. […]/2012 [forordning 
om fælles bestemmelser], forordning (EU) 
nr. […]/2012 [EFRU] eller denne 
forordning, fastsætter 
overvågningsudvalget 
støtteberettigelsesbestemmelser for 
samarbejdsprogrammet som helhed.

2. Uden at det berører 
støtteberettigelsesbestemmelserne fastsat i 
eller på grundlag af artikel 55-61 
forordning (EU) nr. […]/2012 [forordning 
om fælles bestemmelser], forordning (EU) 
nr. […]/2012 [EFRU], denne forordning 
eller på grundlag af den, fastsætter 
overvågningsudvalget 
støtteberettigelsesbestemmelser for 
samarbejdsprogrammet som helhed.

Or. en

Ændringsforslag 345
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. For så vidt angår forhold, der ikke er 
omfattet af 
støtteberettigelsesbestemmelserne fastsat i 

3. For så vidt angår forhold, der ikke er 
omfattet af 
støtteberettigelsesbestemmelserne fastsat i 
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eller på grundlag af artikel 55-61 i 
forordning (EU) nr. […]/2012 [forordning 
om fælles bestemmelser], forordning (EU) 
nr. […]/2012 [EFRU] eller denne 
forordning eller af overvågningsudvalget, 
finder national lovgivning i det land, hvor 
udgifterne er afholdt, anvendelse.

eller på grundlag af artikel 55-61 i 
forordning (EU) nr. […]/2012 [forordning 
om fælles bestemmelser], forordning (EU) 
nr. […]/2012 [EFRU] eller denne 
forordning eller af overvågningsudvalget, 
finder national lovgivning i 
støttemodtagerens medlemsstat, hvor 
udgifterne er afholdt, anvendelse.

Or. fr

Begrundelse

Henvisningen til det land, hvor udgifterne er afholdt, kan gøre forvaltningen af transaktioner 
og programmer meget kompleks. Udgifternes sporbarhed i forhold til det sted, hvor de er
afholdt, i stedet for i forhold til det sted, hvor den partner, der har afholdt dem, er etableret, 
er for kompliceret.

Ændringsforslag 346
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. For så vidt angår forhold, der ikke er 
omfattet af 
støtteberettigelsesbestemmelserne fastsat i 
eller på grundlag af artikel 55-61 i
forordning (EU) nr. […]/2012 [forordning 
om fælles bestemmelser], forordning (EU) 
nr. […]/2012 [EFRU] eller denne 
forordning eller af overvågningsudvalget, 
finder national lovgivning i det land, hvor 
udgifterne er afholdt, anvendelse.

3. For så vidt angår forhold, der ikke er 
omfattet af 
støtteberettigelsesbestemmelserne fastsat i 
eller på grundlag af artikel 55-61 i 
forordning (EU) nr. […]/2012 [forordning 
om fælles bestemmelser], forordning (EU) 
nr. […]/2012 [EFRU], denne forordning 
eller på grundlag af den, eller af 
overvågningsudvalget, finder national 
lovgivning i det land, hvor udgifterne er 
afholdt, anvendelse.

Or. en

Ændringsforslag 347
Francesco De Angelis

Forslag til forordning
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Artikel 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Personaleomkostningerne ved en 
foranstaltning kan beregnes som et fast 
beløb på op til 15 % af de direkte 
omkostninger (uden 
personaleomkostninger).

Personaleomkostningerne ved en 
foranstaltning kan beregnes som et fast 
beløb på op til 10 % af de direkte 
omkostninger (uden 
personaleomkostninger).

Or. en

Ændringsforslag 348
Tomasz Piotr Poręba

Forslag til forordning
Artikel 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Personaleomkostningerne ved en 
foranstaltning kan beregnes som et fast 
beløb på op til 15 % af de direkte 
omkostninger (uden 
personaleomkostninger).

Personaleomkostningerne ved en 
foranstaltning kan beregnes som et fast 
beløb på op til 20 % af de direkte 
omkostninger (uden 
personaleomkostninger).

Or. pl

Ændringsforslag 349
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Aktioner under samarbejdsprogrammer, 
som er undergivet 
undtagelsesbestemmelserne i stk. 2 og 3, er 
lokaliseret i den del af programområdet, 
der omfatter Unionens område 
("Unionens del af programområdet").

1. Aktioner under samarbejdsprogrammer, 
som er undergivet 
undtagelsesbestemmelserne i stk. 2, er 
lokaliseret i programområdet.

Or. fr
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Ændringsforslag 350
Rosa Estaràs Ferragut, Salvador Sedó i Alabart, François Alfonsi

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 1 – punkt 1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1)Forvaltningsmyndigheden skal 
acceptere et grænseoverskridende eller 
tværnationalt projekt, der koordineres af 
et EGTS uden for programområdet, 
forudsat at aktiviteten udføres inden for 
programområdet.

Or. es

Ændringsforslag 351
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Forvaltningsmyndigheden kan acceptere, 
at hele eller dele af en aktion gennemføres 
uden for Unionens del af programområdet, 
forudsat at følgende betingelser er opfyldt:

2. Forvaltningsmyndigheden kan acceptere, 
at hele eller dele af en aktion gennemføres 
uden for programområdet, forudsat at 
følgende betingelser er opfyldt:

Or. fr

Ændringsforslag 352
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) det samlede beløb, der er afsat inden 
for rammerne af samarbejdsprogrammet 

udgår
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til aktioner uden for Unionens del af 
programområdet, overstiger ikke 20 % af 
EFRU-støtten på programniveau eller 30 
% i tilfælde af samarbejdsprogrammer, 
hvor Unionens del af programmet 
omfatter fjernområder

Or. fr

Begrundelse

Formålet med ændringsforslaget er at gennemføre ETS. Opfølgningen på og kontrollen af 
udgifter afholdt uden for programområdet er bekostelig, kompleks og tidskrævende. Det er 
ikke særlig sandsynligt, at partnere, der deltager i et samarbejdsprogram, beslutter at afsætte 
store beløb uden for programområdet, samtidig med at de overholder betingelserne i artikel 
19, stk. 2, litra a).

Ændringsforslag 353
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. For så vidt angår pr-aktiviteter og 
kapacitetsopbygning kan udgifterne 
afholdes uden for Unionens del af 
programområdet, forudsat at 
betingelserne i stk. 2, litra a) og c) er 
opfyldt.

udgår

Or. fr

Begrundelse

Formålet med ændringsforslaget er at gennemføre ETS. Opfølgningen på og kontrollen af 
udgifter afholdt uden for programområdet er bekostelig, kompleks og tidskrævende. Det er 
ikke særligt sandsynligt, at partnere, der deltager i et samarbejdsprogram, beslutter at 
afsætte store beløb uden for programområdet, samtidig med at de overholder betingelserne i 
artikel 19, stk. 2, litra a).

Ændringsforslag 354
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid
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Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Med henblik på anvendelsen af artikel 
113, stk. 1 og 2, i forordning (EU) 
nr. […]/2012 [forordning om fælles 
bestemmelser] udpeger medlemsstaterne, 
der deltager i et samarbejdsprogram, en 
enkelt forvaltningsmyndighed og med 
henblik på anvendelsen af artikel 113, stk. 
4, i nævnte forordning, en enkelt 
revisionsmyndighed, som er etableret i 
samme medlemsstat.

1. Med henblik på anvendelsen af artikel 
113, stk. 1 og 2, i forordning (EU) 
nr. […]/2012 [forordning om fælles 
bestemmelser] udpeger medlemsstaterne, 
der deltager i et samarbejdsprogram, en 
enkelt forvaltningsmyndighed med henblik 
på anvendelsen af artikel 113, stk. 2, i 
nævnte forordning, en 
godkendelsesmyndighed og med henblik 
på anvendelsen af artikel 113, stk. 4, i 
nævnte forordning, en enkelt 
revisionsmyndighed. 
Forvaltningsmyndigheden og 
revisionsmyndigheden er etableret i 
samme medlemsstat.

De medlemsstater, der deltager i et 
samarbejdsprogram, kan udpege en 
forvaltningsmyndighed, der også fungerer 
som godkendelsesmyndighed.
Udpegelserne berører ikke fordelingen af 
ansvar mellem de medlemsstater, der 
deltager i det nævnte program, hvad 
angår gennemførelsen af finansielle 
korrektioner, sådan som den er fastsat i 
samarbejdsprogrammet.

Or. fr

Begrundelse

Medlemsstaterne skal i forbindelse med territoriale samarbejdsprogrammer, når 
godkendelsesmyndigheders resultater er dokumenterede, både med hensyn til den anvendte 
ekspertise og den merværdi, der er tilført de forvaltede programmer (med hensyn til 
forenklingen af procedurerne, harmoniseringen af kontrolreglerne, begrænsning af 
ulovligheder og forvaltning af omkostningerne), have frihed til at bevare adskillelsen af de to 
funktioner.

Ændringsforslag 355
Francesco De Angelis
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Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Med henblik på anvendelsen af artikel 
113, stk. 1 og 2, i forordning (EU) 
nr. […]/2012 [forordning om fælles 
bestemmelser] udpeger medlemsstaterne, 
der deltager i et samarbejdsprogram, en 
enkelt forvaltningsmyndighed og med 
henblik på anvendelsen af artikel 113, stk. 
4, i nævnte forordning, en enkelt 
revisionsmyndighed, som er etableret i 
samme medlemsstat.

1. Med henblik på anvendelsen af artikel 
113, stk. 1 og 2, i forordning (EU) 
nr. […]/2012 [forordning om fælles 
bestemmelser] udpeger medlemsstaterne, 
der deltager i et samarbejdsprogram, en 
enkelt forvaltningsmyndighed og med 
henblik på anvendelsen af artikel 113, stk. 
4, i nævnte forordning, en enkelt 
revisionsmyndighed. 
Forvaltningsmyndigheden og 
revisionsmyndigheden skal være etableret 
i samme medlemsstat. En medlemsstat, der 
deltager i et samarbejdsprogram, kan 
udpege sin enkelte forvaltningsmyndighed 
til at udføre attesteringsmyndighedens 
funktioner. Udnævnelserne foregriber 
ikke fordelingen af forpligtelser i forhold 
til anvendelse af finansielle korrektioner 
blandt de deltagende medlemsstater som 
fastlagt i samarbejdsprogrammet.

Or. en

Ændringsforslag 356
Manfred Weber

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Hvis der ikke er planlagt med en 
EGTS som forvaltningsmyndighed, 
undersøger medlemsstaterne under 
udarbejdelsen af samarbejdsprogrammet, 
om målene for programmet kunne have 
været bedre nået ved benyttelse af en 
EGTS.

Or. de
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Ændringsforslag 357
Pervenche Berès
for Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

Forslag til forordning
Artikel 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstater, der deltager i et 
samarbejdsprogram, kan gøre brug af en 
EGTS med henblik på at gøre gruppen 
ansvarlig for forvaltningen af 
samarbejdsprogrammet eller dele heraf, 
navnlig ved at lade den varetage 
forvaltningsmyndighedens opgaver.

Medlemsstater, der deltager i et 
samarbejdsprogram, kan gøre brug af en 
EGTS med henblik på at gøre gruppen 
ansvarlig for forvaltningen af 
samarbejdsprogrammet eller dele heraf, 
navnlig ved at lade den varetage 
forvaltningsmyndighedens opgaver. Det 
skal sikres, at princippet om partnerskab 
indeholdt i artikel 5 i (EU) nr. 
[...[forordning om fælles bestemmelser]1 

er overholdt.

Or. en

Ændringsforslag 358
Tomasz Piotr Poręba

Forslag til forordning
Artikel 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstater, der deltager i et 
samarbejdsprogram, kan gøre brug af en 
EGTS med henblik på at gøre gruppen 
ansvarlig for forvaltningen af 
samarbejdsprogrammet eller dele heraf, 
navnlig ved at lade den varetage 
forvaltningsmyndighedens opgaver.

Medlemsstater, der deltager i et 
samarbejdsprogram, kan gøre brug af en 
EGTS eller et andet retligt organ, som er 
oprettet i henhold til lovgivningen i et af 
de deltagende lande, med henblik på at 
gøre gruppen ansvarlig for forvaltningen af 
samarbejdsprogrammet eller dele heraf, 
navnlig ved at lade den varetage 
forvaltningsmyndighedens opgaver.

Or. pl
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Ændringsforslag 359
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Forvaltningsmyndigheden for et 
samarbejdsprogram varetager 
forvaltningsmyndighedens og
godkendelsesmyndighedens opgaver som 
nævnt i artikel 114 og 115 i forordning 
(EU) nr. […]/2012 [forordning om fælles 
bestemmelser].

1. Forvaltningsmyndigheden for et 
samarbejdsprogram varetager 
forvaltningsmyndighedens opgaver som 
nævnt i artikel 114 i forordning (EU) nr. 
[…]/2012 [forordning om fælles 
bestemmelser].

Or. fr

Begrundelse

Nødvendig tilpasning til artikel 20.

Ændringsforslag 360
Younous Omarjee

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Hvis forvaltningsmyndigheden ikke kan 
foretage kontrol i henhold til artikel 114, 
stk. 4, litra a), i forordning (EU) nr. 
[…]/2012 [forordning om fælles 
bestemmelser] for hele programområdet, 
udpeger hvert medlemsland eller tredjeland 
et organ eller en person, som har ansvar for 
at foretage denne kontrol i forbindelse med 
støttemodtagere på dets område ("den(de) 
tilsynsførende").

4. Hvis forvaltningsmyndigheden ikke kan 
foretage kontrol i henhold til artikel 114, 
stk. 4, litra a), i forordning (EU) nr. 
[…]/2012 [forordning om fælles 
bestemmelser] for hele programområdet, 
udpeger hvert medlemsland eller tredjeland
efter aftale med de folkevalgte regionale 
og lokale myndigheder et organ eller en 
person, som har ansvar for at foretage 
denne kontrol i forbindelse med 
støttemodtagere på dets område ("den(de) 
tilsynsførende").

Or. fr
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Ændringsforslag 361
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De tilsynsførende er om muligt de samme 
organer, som er ansvarlige for den 
kontrol, der gennemføres i forbindelse 
med de operationelle programmer under 
målet om investering i vækst og 
beskæftigelse, eller, for så vidt angår 
tredjelande, for den sammenlignelige 
kontrol, der foretages under Unionens 
eksterne politikinstrumenter.

udgår

Or. fr

Begrundelse

På grund af de særlige regler om støtteberettigelse for ETS er det ikke nødvendigvis relevant 
at udpege de samme tilsynsførende for ETS-programmer og for programmer under målet om 
investering i vækst og beskæftigelse.

Ændringsforslag 362
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Forslag til forordning
Artikel 22 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 22 a
Godkendelsesmyndighedens opgaver

Godkendelsesmyndigheden for et 
samarbejdsprogram varetager de opgaver, 
der er fastsat i artikel 115 i forordning 
(EU) nr. [...]/2012 [den generelle 
forordning]. Når der er udpeget en fælles 
forvaltningsmyndighed, varetager den de 
opgaver, der er fastsat i artikel 114 og 115 
i den nævnte forordning.
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Or. fr

Begrundelse

Nødvendig tilpasning til artikel 20.

Ændringsforslag 363
Younous Omarjee

Forslag til forordning
Artikel 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 24 udgår
Akkreditering
Forvaltningsmyndigheden akkrediteres af 
akkrediteringsorganet i den medlemsstat, 
hvor forvaltningsmyndigheden er 
etableret.

Or. fr

Begrundelse

Det foreslås at lade akkreditering med henblik på territorialt samarbejde udgå, da vi også 
ønsker at lade det udgå i basisforordningen. En sådan akkreditering ville forsinke 
procedurerne væsentligt og gøre dem mere indviklede.

Ændringsforslag 364
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Forvaltningsmyndigheden sikrer, at 
beløb, der er uberettiget udbetalt som følge 
af en uregelmæssighed, kræves 
tilbagebetalt fra den ledende 
støttemodtager eller enemodtageren. 
Støttemodtagerne tilbagebetaler 
uretmæssigt udbetalte beløb til den ledende 

2. Forvaltningsmyndigheden sikrer, at 
beløb, der er uberettiget udbetalt som følge 
af en uregelmæssighed, kræves 
tilbagebetalt fra den endelige
støttemodtager. De endelige 
støttemodtagere tilbagebetaler uretmæssigt 
udbetalte beløb til 
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støttemodtager. forvaltningsmyndigheden.

Or. en

Ændringsforslag 365
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis det ikke lykkes den ledende 
støttemodtager at få de øvrige 
støttemodtagere til at tilbagebetale, eller 
hvis det ikke lykkes 
forvaltningsmyndigheden at få den ledende 
støttemodtager eller enemodtageren til at 
tilbagebetale, skal medlemsstaten eller 
tredjelandet på hvis område, den ledende 
støttemodtager eller enemodtageren er 
etableret (eller registreret, hvis der er tale 
om en EGTS), betale 
forvaltningsmyndigheden det beløb, der 
uretmæssigt blev udbetalt til den 
pågældende støttemodtager. 
Forvaltningsmyndigheden er ansvarlig for 
tilbagebetalingen af de pågældende beløb 
til Unionens almindelige budget i henhold 
til fordelingen af forpligtelser mellem de 
deltagende medlemsstater som fastlagt i 
samarbejdsprogrammet

3. Hvis det ikke lykkes 
forvaltningsmyndigheden at få den 
endelige modtager til at tilbagebetale, skal 
medlemsstaten eller tredjelandet på hvis 
område, den endelige støttemodtager eller 
enemodtageren er etableret (eller 
registreret, hvis der er tale om en EGTS), 
betale forvaltningsmyndigheden det beløb, 
der uretmæssigt blev udbetalt til den 
pågældende støttemodtager. 
Forvaltningsmyndigheden er ansvarlig for 
tilbagebetalingen af de pågældende beløb 
til Unionens almindelige budget i henhold 
til fordelingen af forpligtelser mellem de 
deltagende medlemsstater som fastlagt i 
samarbejdsprogrammet

Or. en

Ændringsforslag 366
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Forslag til forordning
Artikel 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der fastsættes detaljerede bestemmelser Der fastsættes detaljerede bestemmelser 
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om finansiel forvaltning samt 
programmering, overvågning, evaluering 
og kontrol af tredjelandes deltagelse i 
tværnationale og interregionale 
samarbejdsprogrammer, som omhandlet i 
artikel 3, stk. 4, andet afsnit, og stk. 5, i de 
pågældende samarbejdsprogrammer 
og/eller finansieringsaftaler mellem 
Kommissionen, hvert tredjeland og den 
medlemsstat, som er værtsland for 
forvaltningsmyndigheden for det 
pågældende samarbejdsprogram, når det er 
hensigtsmæssigt.

om finansiel forvaltning samt 
programmering, overvågning, evaluering 
og kontrol af tredjelandes deltagelse i 
grænseoverskridende, tværnationale og 
interregionale samarbejdsprogrammer, som 
omhandlet i artikel 3, stk. 4, andet afsnit, 
og stk. 5, i de pågældende 
samarbejdsprogrammer og/eller 
finansieringsaftaler mellem 
Kommissionen, hvert tredjeland og den 
medlemsstat, som er værtsland for 
forvaltningsmyndigheden for det 
pågældende samarbejdsprogram, når det er 
hensigtsmæssigt.

Or. fr

Begrundelse

Der er ingen grund til ikke at medtage grænseoverskridende programmer, der involverer 
fjernområder og tredjelande.

Ændringsforslag 367
Francesco De Angelis

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De beføjelser til at vedtage delegerede 
retsakter, der er omhandlet i artikel 17, stk. 
1, tillægges Kommissionen for en ubestemt 
periode fra datoen for denne forordnings 
ikrafttræden.

2. De beføjelser til at vedtage delegerede 
retsakter, der er omhandlet i artikel 17, stk. 
1, tillægges Kommissionen for en periode 
på tre år.

Or. en

Ændringsforslag 368
Riikka Manner

Forslag til forordning
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Bilag 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

udgår

Or. en

Ændringsforslag 369
François Alfonsi, Catherine Grèze

Forslag til forordning
Bilag 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Følgende regel tilføjes i rubrikken 
"Transport" i tabellen i bilaget:
Søveje Tonkilometer Forøgelse af 
godstransporten på søveje

Or. fr

Ændringsforslag 370
Riikka Manner

Forslag til forordning
Bilag – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Fælles indikatorer for målet om 
europæisk territorialt samarbejde (jf. 
artikel 15)

udgår

Or. en


