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Ändringsförslag 43
Ivari Padar

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Enligt artikel 176 i fördraget är syftet 
med Europeiska regionala 
utvecklingsfonden (Eruf) att bidra till att 
avhjälpa de viktigaste regionala 
obalanserna i unionen. Enligt artikel 174 i 
fördraget bidrar Eruf till att minska 
skillnaderna mellan de olika regionernas 
utvecklingsnivå och eftersläpningen i de 
minst gynnade regionerna, där särskild 
uppmärksamhet bör fästas vid regioner 
som kännetecknas av allvarliga och 
permanenta naturrelaterade eller 
demografiska nackdelar, t.ex. öregioner, 
gränsöverskridande regioner och 
bergsregioner.

(1) Enligt artikel 176 i fördraget är syftet 
med Europeiska regionala 
utvecklingsfonden (Eruf) att bidra till att 
avhjälpa de viktigaste regionala 
obalanserna i unionen. Enligt artikel 174 i 
fördraget bidrar Eruf till att minska 
skillnaderna mellan de olika regionernas 
utvecklingsnivå och eftersläpningen i de 
minst gynnade regionerna, där särskild 
uppmärksamhet bör fästas vid regioner 
som kännetecknas av allvarliga och 
permanenta naturrelaterade eller 
demografiska nackdelar, t.ex. regioner 
med mycket låg befolkningstäthet,
öregioner, gränsöverskridande regioner och 
bergsregioner.

 Or. en

Ändringsförslag 44
Pervenche Berès
för utskottet för sysselsättning och sociala frågor

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Enligt artikel 176 i fördraget är syftet 
med Europeiska regionala 
utvecklingsfonden (Eruf) att bidra till att 
avhjälpa de viktigaste regionala 
obalanserna i unionen. Enligt artikel 174 i 
fördraget bidrar Eruf till att minska 
skillnaderna mellan de olika regionernas 
utvecklingsnivå och eftersläpningen i de 
minst gynnade regionerna, där särskild 

(1) Enligt artikel 176 i fördraget är syftet 
med Europeiska regionala 
utvecklingsfonden (Eruf) att bidra till att 
avhjälpa de viktigaste regionala 
obalanserna i unionen. Enligt artikel 174 i 
fördraget bidrar Eruf till att minska 
skillnaderna mellan de olika regionernas 
sociala och ekonomiska utvecklingsnivå 
och eftersläpningen i de minst gynnade 
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uppmärksamhet bör fästas vid regioner 
som kännetecknas av allvarliga och 
permanenta naturrelaterade eller 
demografiska nackdelar, t.ex. öregioner, 
gränsöverskridande regioner och 
bergsregioner.

regionerna, där särskild uppmärksamhet 
bör fästas vid de mest missgynnade 
regionerna och mikroregioner såsom 
områden som drabbats av svåra 
ekonomiska och sociala utmaningar samt 
regioner som kännetecknas av allvarliga 
och permanenta naturrelaterade eller 
demografiska nackdelar, t.ex. öregioner, 
gränsöverskridande regioner och 
bergsregioner.

Or. en

Ändringsförslag 45
Younous Omarjee

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Enligt artikel 176 i fördraget är syftet 
med Europeiska regionala 
utvecklingsfonden (Eruf) att bidra till att 
avhjälpa de viktigaste regionala 
obalanserna i unionen. Enligt artikel 174 i 
fördraget bidrar Eruf till att minska 
skillnaderna mellan de olika regionernas 
utvecklingsnivå och eftersläpningen i de 
minst gynnade regionerna, där särskild 
uppmärksamhet bör fästas vid regioner 
som kännetecknas av allvarliga och 
permanenta naturrelaterade eller 
demografiska nackdelar, t.ex. öregioner, 
gränsöverskridande regioner och 
bergsregioner.

(1) Enligt artikel 176 i fördraget är syftet 
med Europeiska regionala 
utvecklingsfonden (Eruf) att bidra till att 
avhjälpa de viktigaste regionala 
obalanserna i unionen. Enligt artikel 174 i 
fördraget bidrar Eruf till att minska 
skillnaderna mellan de olika regionernas 
utvecklingsnivå och eftersläpningen i de 
minst gynnade regionerna, där särskild 
uppmärksamhet bör fästas vid regioner 
som kännetecknas av allvarliga och 
permanenta naturrelaterade eller 
demografiska nackdelar, t.ex. regioner som 
omfattas av artikel 349 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt, 
öregioner, gränsöverskridande regioner och 
bergsregioner.

Or. fr

Ändringsförslag 46
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga
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Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Enligt artikel 176 i fördraget är syftet 
med Europeiska regionala 
utvecklingsfonden (Eruf) att bidra till att 
avhjälpa de viktigaste regionala 
obalanserna i unionen. Enligt artikel 174 i 
fördraget bidrar Eruf till att minska 
skillnaderna mellan de olika regionernas 
utvecklingsnivå och eftersläpningen i de 
minst gynnade regionerna, där särskild 
uppmärksamhet bör fästas vid regioner 
som kännetecknas av allvarliga och 
permanenta naturrelaterade eller 
demografiska nackdelar, t.ex. öregioner, 
gränsöverskridande regioner och 
bergsregioner.

(1) Enligt artikel 176 i fördraget är syftet 
med Europeiska regionala 
utvecklingsfonden (Eruf) att bidra till att 
avhjälpa de viktigaste regionala 
obalanserna i unionen. Enligt artikel 174 i 
fördraget bidrar Eruf till att minska 
skillnaderna mellan de olika regionernas 
utvecklingsnivå och eftersläpningen i de 
minst gynnade regionerna, där särskild 
uppmärksamhet bör fästas vid regioner 
som kännetecknas av allvarliga och 
permanenta naturrelaterade eller 
demografiska nackdelar, t.ex. öregioner, 
gränsöverskridande regioner och 
bergsregioner. I enlighet med artikel 349 i 
fördraget kan de yttersta randområdena 
omfattas av särskilda åtgärder, särskilt 
villkor för tillträde till strukturfonder och 
EU:s horisontella program.

Or. fr

Motivering

I enlighet med Europaparlamentets resolution om sammanhållningspolitikens roll i 
Europeiska unionens yttersta randområden i samband med Europa 2020-strategin 
(2011/2195(INI)) bör sammanhållningspolitiken vara ett av de främsta instrumenten i EU:s 
verksamhet för att minska skillnaderna i de europeiska regionerna i allmänhet och i de 
yttersta randområdena i synnerhet.

Ändringsförslag 47
Nuno Teixeira

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Enligt artikel 176 i fördraget är syftet 
med Europeiska regionala 
utvecklingsfonden (Eruf) att bidra till att 

(1) Enligt artikel 176 i fördraget är syftet 
med Europeiska regionala 
utvecklingsfonden (Eruf) att bidra till att 
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avhjälpa de viktigaste regionala 
obalanserna i unionen. Enligt artikel 174 i 
fördraget bidrar Eruf till att minska 
skillnaderna mellan de olika regionernas 
utvecklingsnivå och eftersläpningen i de 
minst gynnade regionerna, där särskild 
uppmärksamhet bör fästas vid regioner 
som kännetecknas av allvarliga och 
permanenta naturrelaterade eller 
demografiska nackdelar, t.ex. öregioner, 
gränsöverskridande regioner och 
bergsregioner.

avhjälpa de viktigaste regionala 
obalanserna i unionen. Enligt artikel 174 i 
fördraget bidrar Eruf till att minska 
skillnaderna mellan de olika regionernas 
utvecklingsnivå och eftersläpningen i de 
minst gynnade regionerna, där särskild 
uppmärksamhet bör fästas vid regioner 
som kännetecknas av allvarliga och 
permanenta naturrelaterade eller 
demografiska nackdelar, t.ex. öregioner, 
gränsöverskridande regioner och 
bergsregioner, samt de yttersta 
randområdena, enligt artikel 349 i 
fördraget.

Or. pt

Motivering

Detta ändringsförslag syftar till att inkludera de yttersta randområdena i förteckningen över 
regioner med allvarliga och permanenta nackdelar. På grund av deras geografiska och 
strukturella särdrag är de yttersta randområdena den enda grupp av regioner som har 
separat status, men de förtjänar även en särskild hänvisning med avseende på den roll som 
sammanhållningspolitiken kan spela.

Ändringsförslag 48
Richard Seeber

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Enligt artikel 176 i fördraget är syftet 
med Europeiska regionala 
utvecklingsfonden (Eruf) att bidra till att 
avhjälpa de viktigaste regionala 
obalanserna i unionen. Enligt artikel 174 i 
fördraget bidrar Eruf till att minska 
skillnaderna mellan de olika regionernas 
utvecklingsnivå och eftersläpningen i de 
minst gynnade regionerna, där särskild 
uppmärksamhet bör fästas vid regioner 
som kännetecknas av allvarliga och 
permanenta naturrelaterade eller 
demografiska nackdelar, t.ex. öregioner, 

(1) Enligt artikel 176 i fördraget är syftet 
med Europeiska regionala 
utvecklingsfonden (Eruf) att bidra till att 
avhjälpa de viktigaste regionala 
obalanserna i unionen. Enligt artikel 174 i 
fördraget bidrar Eruf till att minska 
skillnaderna mellan de olika regionernas 
utvecklingsnivå och eftersläpningen i de 
minst gynnade regionerna, där särskild 
uppmärksamhet bör fästas vid regioner 
som kännetecknas av allvarliga och 
permanenta naturrelaterade eller 
demografiska nackdelar, t.ex. öregioner, 
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gränsöverskridande regioner och 
bergsregioner.

gränsöverskridande regioner och 
bergsregioner, eftersom dessa i särskilt 
hög grad måste kämpa mot ekonomisk 
belastning och därmed sammanhängande 
utflyttning.

Or. de

Motivering

Utflyttning är ett särskilt allvarligt problem i bergsområden, som ställer befolkningen inför 
svåra utmaningar i ekonomiskt och demografiskt hänseende.

Ändringsförslag 49
Luís Paulo Alves

Förslag till förordning
Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) Enligt artikel 174 i fördraget ska 
särskild hänsyn tas till dels 
landsbygdsområden, dels områden som 
påverkas av strukturomvandlingar och 
dels regioner med allvarliga och 
permanenta, naturbetingade eller 
demografiska nackdelar, såsom de
nordligaste regionerna med mycket låg 
befolkningstäthet, öregioner, 
gränsregioner och bergsregioner.

Or. pt

Ändringsförslag 50
Luís Paulo Alves

Förslag till förordning
Skäl 1b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1b) Enligt artikel 349 i fördraget ska 
specifika åtgärder vidtas med beaktande 
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av den sociala och ekonomiska 
situationen i de yttersta randområdena, 
vilken förvärras av vissa särdrag som 
allvarligt hämmar områdena utveckling.

Or. pt

Ändringsförslag 51
Pervenche Berès
för utskottet för sysselsättning och sociala frågor

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) För att öka det mervärde som unionens 
sammanhållningspolitik kan ge bör de
särskilda bestämmelserna leda till 
betydande förenklingar för alla berörda 
nivåer, dvs. stödmottagare, 
programmyndigheter, deltagande 
medlemsstater och tredjeländer samt 
kommissionen.

(3) För att öka det mervärde som unionens 
sammanhållningspolitik kan ge, särskilt 
med hänsyn till uppnåendet av 
Europa 2020-målen, bör de särskilda 
bestämmelserna leda till betydande 
förenklingar för alla berörda nivåer, dvs. 
stödmottagare, programmyndigheter, 
deltagande medlemsstater och tredjeländer 
samt kommissionen.

Or. en

Ändringsförslag 52
Younous Omarjee

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) För att öka det mervärde som unionens 
sammanhållningspolitik kan ge bör de 
särskilda bestämmelserna leda till 
betydande förenklingar för alla berörda 
nivåer, dvs. stödmottagare, 
programmyndigheter, deltagande 
medlemsstater och tredjeländer samt 

(3) För att öka det mervärde som unionens 
sammanhållningspolitik kan ge bör de 
särskilda bestämmelserna leda till 
betydande förenklingar för alla berörda 
nivåer, dvs. stödmottagare, 
programmyndigheter, medlemsstater, valda 
regional och lokala myndigheter, 
deltagande tredjeländer samt 
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kommissionen. kommissionen.

Or. fr

Ändringsförslag 53
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Syftet med gränsöverskridande 
samarbete bör vara att åtgärda 
gemensamma utmaningar som identifierats 
gemensamt i gränsregionerna (såsom dålig 
tillgänglighet, olämplig affärsmiljö, brist 
på nätverk mellan lokala och regionala 
förvaltningar, forskning och innovation och 
utnyttjande av informations- och 
kommunikationsteknik, miljöföroreningar, 
förebyggande av risker, negativa attityder 
gentemot grannlandets medborgare) och att 
utnyttja vilande potential i gränsområdet 
(utveckling av anläggningar och kluster för 
gränsöverskridande forskning och 
innovation, gränsöverskridande integrering 
på arbetsmarknaden, samarbete mellan 
högskolor och hälso- och 
sjukvårdscentraler) samtidigt som 
samarbetsprocessen stärks i syfte att nå en 
övergripande harmonisk utveckling i 
unionen. När det gäller gränsöverskridande 
program mellan Nordirland och gränslänen 
i Irland till stöd för fred och försoning bör 
Europeiska regionala utvecklingsfonden 
även bidra att främja ekonomisk och social 
stabilitet i de berörda regionerna, bland 
annat genom åtgärder för att främja 
sammanhållning mellan lokalsamhällen.

(5) Syftet med gränsöverskridande 
samarbete bör vara att åtgärda 
gemensamma utmaningar som identifierats 
gemensamt i gränsregionerna (såsom dålig 
tillgänglighet, dålig och obefintlig 
infrastruktur inbegripet flaskhalsar i 
transportnäten, olämplig affärsmiljö, brist 
på nätverk mellan lokala och regionala 
förvaltningar, forskning och innovation och 
utnyttjande av informations- och 
kommunikationsteknik, miljöföroreningar, 
förebyggande av risker, negativa attityder 
gentemot grannlandets medborgare) och att 
utnyttja vilande potential i gränsområdet 
(utveckling av anläggningar och kluster för 
gränsöverskridande forskning och 
innovation, utveckling av kulturutbyte och 
förbättrad turisminfrastruktur, 
gränsöverskridande integrering på 
arbetsmarknaden, samarbete mellan 
högskolor och hälso- och 
sjukvårdscentraler) samtidigt som 
samarbetsprocessen stärks i syfte att nå en 
övergripande harmonisk utveckling i 
unionen. När det gäller gränsöverskridande 
program mellan Nordirland och gränslänen 
i Irland till stöd för fred och försoning bör 
Europeiska regionala utvecklingsfonden 
även bidra till att främja ekonomisk och 
social stabilitet i de berörda regionerna, 
bland annat genom åtgärder för att främja 
sammanhållning mellan lokalsamhällen.
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Or. en

Ändringsförslag 54
Hermann Winkler

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Syftet med gränsöverskridande 
samarbete bör vara att åtgärda 
gemensamma utmaningar som identifierats 
gemensamt i gränsregionerna (såsom dålig 
tillgänglighet, olämplig affärsmiljö, brist 
på nätverk mellan lokala och regionala 
förvaltningar, forskning och innovation och 
utnyttjande av informations- och 
kommunikationsteknik, miljöföroreningar, 
förebyggande av risker, negativa attityder 
gentemot grannlandets medborgare) och att 
utnyttja vilande potential i gränsområdet 
(utveckling av anläggningar och kluster för 
gränsöverskridande forskning och 
innovation, gränsöverskridande integrering 
på arbetsmarknaden, samarbete mellan 
högskolor och hälso- och 
sjukvårdscentraler) samtidigt som 
samarbetsprocessen stärks i syfte att nå en 
övergripande harmonisk utveckling i 
unionen. När det gäller gränsöverskridande 
program mellan Nordirland och gränslänen 
i Irland till stöd för fred och försoning bör 
Europeiska regionala utvecklingsfonden 
även bidra att främja ekonomisk och social 
stabilitet i de berörda regionerna, bland 
annat genom åtgärder för att främja 
sammanhållning mellan lokalsamhällen.

(5) Syftet med gränsöverskridande 
samarbete bör vara att åtgärda 
gemensamma utmaningar som identifierats 
gemensamt i gränsregionerna (såsom dålig 
tillgänglighet vad gäller trafik, lokaltrafik
och elnät och också vad gäller 
informations- och kommunikationsteknik, 
olämplig affärsmiljö, hinder för 
räddningstjänsten, brist på nätverk mellan 
lokala och regionala förvaltningar, 
forskning och innovation och utnyttjande 
av informations- och 
kommunikationsteknik, miljöföroreningar, 
förebyggande av risker, negativa attityder 
gentemot grannlandets medborgare) och att 
utnyttja vilande potential i gränsområdet 
(utveckling av anläggningar och kluster för 
gränsöverskridande forskning och 
innovation, gränsöverskridande integrering 
på arbetsmarknaden, samarbete mellan 
högskolor och hälso- och 
sjukvårdscentraler) samtidigt som 
samarbetsprocessen stärks i syfte att nå en 
övergripande harmonisk utveckling i 
unionen. När det gäller gränsöverskridande 
program mellan Nordirland och gränslänen 
i Irland till stöd för fred och försoning bör 
Europeiska regionala utvecklingsfonden 
även bidra att främja ekonomisk och social 
stabilitet i de berörda regionerna, bland 
annat genom åtgärder för att främja 
sammanhållning mellan lokalsamhällen.

Or. de
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Ändringsförslag 55
Mikael Gustafsson, Marije Cornelissen
för utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Syftet med gränsöverskridande 
samarbete bör vara att åtgärda 
gemensamma utmaningar som identifierats 
gemensamt i gränsregionerna (såsom dålig 
tillgänglighet, olämplig affärsmiljö, brist 
på nätverk mellan lokala och regionala 
förvaltningar, forskning och innovation och 
utnyttjande av informations- och 
kommunikationsteknik, miljöföroreningar, 
förebyggande av risker, negativa attityder 
gentemot grannlandets medborgare) och att 
utnyttja vilande potential i gränsområdet 
(utveckling av anläggningar och kluster för 
gränsöverskridande forskning och 
innovation, gränsöverskridande integrering 
på arbetsmarknaden, samarbete mellan 
högskolor och hälso- och 
sjukvårdscentraler) samtidigt som 
samarbetsprocessen stärks i syfte att nå en 
övergripande harmonisk utveckling i 
unionen. När det gäller gränsöverskridande 
program mellan Nordirland och gränslänen 
i Irland till stöd för fred och försoning bör 
Europeiska regionala utvecklingsfonden 
även bidra att främja ekonomisk och social 
stabilitet i de berörda regionerna, bland 
annat genom åtgärder för att främja 
sammanhållning mellan lokalsamhällen.

(5) Syftet med gränsöverskridande 
samarbete bör vara att åtgärda 
gemensamma utmaningar som identifierats 
gemensamt i gränsregionerna (såsom dålig 
tillgänglighet, olämplig affärsmiljö, 
kvinnornas låga deltagande på 
arbetsmarknaden, löneklyftan mellan 
kvinnor och män, brist på nätverk mellan 
lokala och regionala förvaltningar, 
forskning och innovation och utnyttjande 
av informations- och 
kommunikationsteknik, miljöföroreningar, 
förebyggande av risker, negativa attityder 
gentemot grannlandets medborgare) och att 
utnyttja vilande potential i gränsområdet 
(utveckling av anläggningar och kluster för 
gränsöverskridande forskning och 
innovation, gränsöverskridande integrering 
på arbetsmarknaden, samarbete mellan 
högskolor och hälso- och 
sjukvårdscentraler) samtidigt som 
samarbetsprocessen stärks i syfte att nå en 
övergripande harmonisk utveckling i 
unionen. När det gäller gränsöverskridande 
program mellan Nordirland och gränslänen 
i Irland till stöd för fred och försoning bör 
Europeiska regionala utvecklingsfonden 
även bidra till att främja ekonomisk och 
social stabilitet i de berörda regionerna, 
bland annat genom åtgärder för att främja 
sammanhållning mellan lokalsamhällen.

Or. en

Ändringsförslag 56
László Surján
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Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Syftet med gränsöverskridande 
samarbete bör vara att åtgärda 
gemensamma utmaningar som identifierats 
gemensamt i gränsregionerna (såsom dålig 
tillgänglighet, olämplig affärsmiljö, brist 
på nätverk mellan lokala och regionala 
förvaltningar, forskning och innovation och 
utnyttjande av informations- och 
kommunikationsteknik, miljöföroreningar, 
förebyggande av risker, negativa attityder 
gentemot grannlandets medborgare) och att 
utnyttja vilande potential i gränsområdet 
(utveckling av anläggningar och kluster för 
gränsöverskridande forskning och 
innovation, gränsöverskridande integrering 
på arbetsmarknaden, samarbete mellan 
högskolor och hälso- och 
sjukvårdscentraler) samtidigt som 
samarbetsprocessen stärks i syfte att nå en 
övergripande harmonisk utveckling i 
unionen. När det gäller gränsöverskridande 
program mellan Nordirland och gränslänen 
i Irland till stöd för fred och försoning bör 
Europeiska regionala utvecklingsfonden 
även bidra att främja ekonomisk och social 
stabilitet i de berörda regionerna, bland 
annat genom åtgärder för att främja 
sammanhållning mellan lokalsamhällen.

(5) Syftet med gränsöverskridande 
samarbete bör vara att åtgärda 
gemensamma utmaningar som identifierats 
gemensamt i gränsregionerna (såsom dålig 
tillgänglighet, olämplig affärsmiljö, brist 
på mänskliga resurser och kompetens när 
det gäller regional utveckling, brist på 
nätverk mellan lokala och regionala 
förvaltningar, forskning och innovation och 
utnyttjande av informations- och 
kommunikationsteknik, miljöföroreningar, 
förebyggande av risker, negativa attityder 
gentemot grannlandets medborgare) och att 
utnyttja vilande potential i gränsområdet 
(utveckling av anläggningar och kluster för 
gränsöverskridande forskning och 
innovation, gränsöverskridande integrering 
på arbetsmarknaden, samarbete mellan 
högskolor och hälso- och 
sjukvårdscentraler) samtidigt som 
samarbetsprocessen stärks i syfte att nå en 
övergripande harmonisk utveckling i 
unionen. När det gäller gränsöverskridande 
program, till exempel mellan Nordirland 
och gränslänen i Irland, till stöd för fred 
och försoning bör Europeiska regionala 
utvecklingsfonden även bidra till att främja 
ekonomisk och social stabilitet i de berörda 
regionerna, bland annat genom åtgärder för 
att främja sammanhållning mellan 
lokalsamhällen.

Or. en

Ändringsförslag 57
Richard Seeber

Förslag till förordning
Skäl 5
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Syftet med gränsöverskridande 
samarbete bör vara att åtgärda 
gemensamma utmaningar som identifierats 
gemensamt i gränsregionerna (såsom dålig 
tillgänglighet, olämplig affärsmiljö, brist 
på nätverk mellan lokala och regionala 
förvaltningar, forskning och innovation och 
utnyttjande av informations- och 
kommunikationsteknik, miljöföroreningar, 
förebyggande av risker, negativa attityder 
gentemot grannlandets medborgare) och att 
utnyttja vilande potential i gränsområdet 
(utveckling av anläggningar och kluster för 
gränsöverskridande forskning och 
innovation, gränsöverskridande integrering 
på arbetsmarknaden, samarbete mellan 
högskolor och hälso- och 
sjukvårdscentraler) samtidigt som 
samarbetsprocessen stärks i syfte att nå en 
övergripande harmonisk utveckling i 
unionen. När det gäller gränsöverskridande 
program mellan Nordirland och gränslänen 
i Irland till stöd för fred och försoning bör 
Europeiska regionala utvecklingsfonden 
även bidra att främja ekonomisk och social 
stabilitet i de berörda regionerna, bland 
annat genom åtgärder för att främja 
sammanhållning mellan lokalsamhällen.

(5) Syftet med gränsöverskridande 
samarbete bör vara att åtgärda 
gemensamma utmaningar som identifierats 
gemensamt i gränsregionerna (såsom dålig 
tillgänglighet, olämplig affärsmiljö,
utflyttning och demografisk förändring i 
bergsområden, brist på nätverk mellan 
lokala och regionala förvaltningar, 
forskning och innovation och utnyttjande 
av informations- och 
kommunikationsteknik, miljöföroreningar, 
förebyggande av risker, negativa attityder 
gentemot grannlandets medborgare) och att 
utnyttja vilande potential i gränsområdet 
(utveckling av anläggningar och kluster för 
gränsöverskridande forskning och 
innovation, gränsöverskridande integrering 
på arbetsmarknaden, samarbete mellan 
högskolor och hälso- och 
sjukvårdscentraler) samtidigt som 
samarbetsprocessen stärks i syfte att nå en 
övergripande harmonisk utveckling i 
unionen och makroregionernas 
europeiska mervärde särskilt ska betonas. 
När det gäller gränsöverskridande program 
mellan Nordirland och gränslänen i Irland 
till stöd för fred och försoning bör 
Europeiska regionala utvecklingsfonden 
även bidra att främja ekonomisk och social 
stabilitet i de berörda regionerna, bland 
annat genom åtgärder för att främja 
sammanhållning mellan lokalsamhällen.

Or. de

Motivering

Bergsområden står genom sin natur inför särskilda utmaningar. De måste kämpa mot många 
problem, som till exempel utflyttning, och ekonomisk belastning. Det är därför önskvärt att 
särskilt uppmärksamma dessa regioner. Makroregioner är ett förnuftigt och användbart 
instrument för att bemöta dessa utmaningar på ett gränsövergripande sätt.

Ändringsförslag 58
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Pervenche Berès
för utskottet för sysselsättning och sociala frågor

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Syftet med gränsöverskridande 
samarbete bör vara att åtgärda 
gemensamma utmaningar som identifierats 
gemensamt i gränsregionerna (såsom dålig 
tillgänglighet, olämplig affärsmiljö, brist 
på nätverk mellan lokala och regionala 
förvaltningar, forskning och innovation och 
utnyttjande av informations- och 
kommunikationsteknik, miljöföroreningar, 
förebyggande av risker, negativa attityder 
gentemot grannlandets medborgare) och att 
utnyttja vilande potential i gränsområdet 
(utveckling av anläggningar och kluster för 
gränsöverskridande forskning och 
innovation, gränsöverskridande integrering 
på arbetsmarknaden, samarbete mellan 
högskolor och hälso- och 
sjukvårdscentraler) samtidigt som 
samarbetsprocessen stärks i syfte att nå en 
övergripande harmonisk utveckling i 
unionen. När det gäller gränsöverskridande 
program mellan Nordirland och gränslänen 
i Irland till stöd för fred och försoning bör 
Europeiska regionala utvecklingsfonden 
även bidra att främja ekonomisk och social 
stabilitet i de berörda regionerna, bland 
annat genom åtgärder för att främja 
sammanhållning mellan lokalsamhällen.

(5) Syftet med gränsöverskridande 
samarbete bör vara att åtgärda 
gemensamma utmaningar som identifierats 
gemensamt i gränsregionerna (såsom dålig 
tillgänglighet, olämplig affärsmiljö, brist 
på nätverk mellan lokala och regionala 
förvaltningar, forskning och innovation och 
utnyttjande av informations- och 
kommunikationsteknik, miljöföroreningar, 
förebyggande av risker, negativa attityder 
gentemot grannlandets medborgare, 
bristande insyn på arbetsmarknaden och 
befintliga arbetsrättsliga och sociala 
normer) och att utnyttja vilande potential i 
gränsområdet (utveckling av anläggningar 
och kluster för gränsöverskridande 
forskning och innovation, 
gränsöverskridande integrering på 
arbetsmarknaden och avlägsnande av 
hinder för arbetskraftens rörlighet samt 
information, rådgivning och 
jobbmatchning för rörliga arbetstagare, 
samarbete mellan högskolor och hälso- och 
sjukvårdscentraler) samtidigt som 
samarbetsprocessen stärks i syfte att nå en 
övergripande harmonisk utveckling i 
unionen. När det gäller gränsöverskridande 
program mellan Nordirland och gränslänen 
i Irland till stöd för fred och försoning bör 
Europeiska regionala utvecklingsfonden 
även bidra till att främja ekonomisk och 
social stabilitet i de berörda regionerna, 
bland annat genom åtgärder för att främja 
sammanhållning mellan lokalsamhällen.

Or. en
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Ändringsförslag 59
François Alfonsi, Catherine Grèze

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Syftet med gränsöverskridande 
samarbete bör vara att åtgärda 
gemensamma utmaningar som identifierats 
gemensamt i gränsregionerna (såsom dålig 
tillgänglighet, olämplig affärsmiljö, brist 
på nätverk mellan lokala och regionala 
förvaltningar, forskning och innovation och 
utnyttjande av informations- och 
kommunikationsteknik, miljöföroreningar, 
förebyggande av risker, negativa attityder 
gentemot grannlandets medborgare) och att 
utnyttja vilande potential i gränsområdet 
(utveckling av anläggningar och kluster för 
gränsöverskridande forskning och 
innovation, gränsöverskridande integrering 
på arbetsmarknaden, samarbete mellan 
högskolor och hälso- och 
sjukvårdscentraler) samtidigt som 
samarbetsprocessen stärks i syfte att nå en 
övergripande harmonisk utveckling i 
unionen. När det gäller gränsöverskridande 
program mellan Nordirland och gränslänen 
i Irland till stöd för fred och försoning bör 
Europeiska regionala utvecklingsfonden 
även bidra att främja ekonomisk och social 
stabilitet i de berörda regionerna, bland 
annat genom åtgärder för att främja 
sammanhållning mellan lokalsamhällen.

(5) Syftet med gränsöverskridande 
samarbete bör vara att åtgärda 
gemensamma utmaningar som identifierats 
gemensamt i gränsregionerna (såsom dålig 
tillgänglighet, olämplig affärsmiljö, brist 
på nätverk mellan lokala och regionala 
förvaltningar, forskning och innovation och 
utnyttjande av informations- och 
kommunikationsteknik, miljöföroreningar, 
förebyggande av risker, negativa attityder 
gentemot grannlandets medborgare), att 
utnyttja vilande potential i gränsområdet 
(utveckling av anläggningar och kluster för 
gränsöverskridande forskning och 
innovation, gränsöverskridande integrering 
på arbetsmarknaden, samarbete mellan 
olika utbildningssystem, särskilt 
universitet, och hälso- och 
sjukvårdscentraler) och att framhäva 
gränsöverskridande regionala kulturer,
samtidigt som samarbetsprocessen stärks i 
syfte att nå en övergripande harmonisk 
utveckling i unionen. När det gäller 
gränsöverskridande program mellan 
Nordirland och gränslänen i Irland till stöd 
för fred och försoning bör Europeiska 
regionala utvecklingsfonden även bidra att 
främja ekonomisk och social stabilitet i de 
berörda regionerna, bland annat genom 
åtgärder för att främja sammanhållning 
mellan lokalsamhällen.

Or. fr

Ändringsförslag 60
Giommaria Uggias
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Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Syftet med gränsöverskridande 
samarbete bör vara att åtgärda 
gemensamma utmaningar som identifierats 
gemensamt i gränsregionerna (såsom dålig 
tillgänglighet, olämplig affärsmiljö, brist 
på nätverk mellan lokala och regionala 
förvaltningar, forskning och innovation och 
utnyttjande av informations- och 
kommunikationsteknik, miljöföroreningar, 
förebyggande av risker, negativa attityder 
gentemot grannlandets medborgare) och att 
utnyttja vilande potential i gränsområdet 
(utveckling av anläggningar och kluster för 
gränsöverskridande forskning och 
innovation, gränsöverskridande integrering 
på arbetsmarknaden, samarbete mellan 
högskolor och hälso- och 
sjukvårdscentraler) samtidigt som 
samarbetsprocessen stärks i syfte att nå en 
övergripande harmonisk utveckling i 
unionen. När det gäller gränsöverskridande 
program mellan Nordirland och gränslänen 
i Irland till stöd för fred och försoning bör 
Europeiska regionala utvecklingsfonden 
även bidra att främja ekonomisk och social 
stabilitet i de berörda regionerna, bland 
annat genom åtgärder för att främja 
sammanhållning mellan lokalsamhällen.

(5) Syftet med gränsöverskridande 
samarbete bör vara att åtgärda 
gemensamma utmaningar som identifierats 
gemensamt i gränsregionerna (såsom dålig 
tillgänglighet, olämplig affärsmiljö, brist 
på nätverk mellan lokala och regionala 
förvaltningar, forskning och innovation och 
utnyttjande av informations- och 
kommunikationsteknik, miljöföroreningar, 
förebyggande av risker, negativa attityder 
gentemot grannlandets medborgare) och att 
utnyttja vilande potential i gränsområdet 
(utveckling av anläggningar och kluster för 
gränsöverskridande forskning och 
innovation, gränsöverskridande integrering 
på arbetsmarknaden, samarbete mellan 
högskolor och hälso- och 
sjukvårdscentraler och utveckling av 
specifika program inom turismsektorn) 
samtidigt som samarbetsprocessen stärks i 
syfte att nå en övergripande harmonisk 
utveckling i unionen. När det gäller 
gränsöverskridande program mellan 
Nordirland och gränslänen i Irland till stöd 
för fred och försoning bör Europeiska 
regionala utvecklingsfonden även bidra att 
främja ekonomisk och social stabilitet i de 
berörda regionerna, bland annat genom
åtgärder för att främja sammanhållning 
mellan lokalsamhällen.

Or. it

Ändringsförslag 61
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Förslag till förordning
Skäl 5
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Syftet med gränsöverskridande 
samarbete bör vara att åtgärda 
gemensamma utmaningar som identifierats 
gemensamt i gränsregionerna (såsom dålig 
tillgänglighet, olämplig affärsmiljö, brist 
på nätverk mellan lokala och regionala 
förvaltningar, forskning och innovation och 
utnyttjande av informations- och 
kommunikationsteknik, miljöföroreningar, 
förebyggande av risker, negativa attityder 
gentemot grannlandets medborgare) och att 
utnyttja vilande potential i gränsområdet 
(utveckling av anläggningar och kluster för 
gränsöverskridande forskning och 
innovation, gränsöverskridande integrering 
på arbetsmarknaden, samarbete mellan 
högskolor och hälso- och 
sjukvårdscentraler) samtidigt som 
samarbetsprocessen stärks i syfte att nå en 
övergripande harmonisk utveckling i 
unionen. När det gäller gränsöverskridande 
program mellan Nordirland och gränslänen 
i Irland till stöd för fred och försoning bör 
Europeiska regionala utvecklingsfonden 
även bidra att främja ekonomisk och social 
stabilitet i de berörda regionerna, bland 
annat genom åtgärder för att främja 
sammanhållning mellan lokalsamhällen.

(5) Syftet med gränsöverskridande 
samarbete bör vara att åtgärda 
gemensamma utmaningar som identifierats 
gemensamt i gränsregionerna (såsom dålig 
tillgänglighet, särskilt i öregioner, och 
brist på effektiva transportnät, olämplig 
affärsmiljö, brist på nätverk mellan lokala 
och regionala förvaltningar, forskning och 
innovation och utnyttjande av 
informations- och kommunikationsteknik, 
miljöföroreningar, förebyggande av risker, 
negativa attityder gentemot grannlandets 
medborgare) och att utnyttja vilande 
potential i gränsområdet (utveckling av 
anläggningar och kluster för 
gränsöverskridande forskning och 
innovation, gränsöverskridande integrering 
på arbetsmarknaden, samarbete mellan 
högskolor och hälso- och 
sjukvårdscentraler) samtidigt som 
samarbetsprocessen stärks i syfte att nå en 
övergripande harmonisk utveckling i 
unionen. När det gäller gränsöverskridande 
program mellan Nordirland och gränslänen 
i Irland till stöd för fred och försoning bör 
Europeiska regionala utvecklingsfonden 
även bidra att främja ekonomisk och social 
stabilitet i de berörda regionerna, bland 
annat genom åtgärder för att främja 
sammanhållning mellan lokalsamhällen.

Or. fr

Ändringsförslag 62
Younous Omarjee

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Syftet med gränsöverskridande 
samarbete bör vara att åtgärda 

(5) Syftet med gränsöverskridande 
samarbete bör vara att åtgärda 
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gemensamma utmaningar som identifierats 
gemensamt i gränsregionerna (såsom dålig 
tillgänglighet, olämplig affärsmiljö, brist 
på nätverk mellan lokala och regionala 
förvaltningar, forskning och innovation och 
utnyttjande av informations- och 
kommunikationsteknik, miljöföroreningar, 
förebyggande av risker, negativa attityder 
gentemot grannlandets medborgare) och att 
utnyttja vilande potential i gränsområdet 
(utveckling av anläggningar och kluster för 
gränsöverskridande forskning och 
innovation, gränsöverskridande integrering 
på arbetsmarknaden, samarbete mellan 
högskolor och hälso- och 
sjukvårdscentraler) samtidigt som 
samarbetsprocessen stärks i syfte att nå en 
övergripande harmonisk utveckling i 
unionen. När det gäller gränsöverskridande 
program mellan Nordirland och gränslänen 
i Irland till stöd för fred och försoning bör 
Europeiska regionala utvecklingsfonden 
även bidra att främja ekonomisk och social 
stabilitet i de berörda regionerna, bland 
annat genom åtgärder för att främja 
sammanhållning mellan lokalsamhällen.

gemensamma utmaningar som identifierats 
gemensamt i gränsregionerna (såsom dålig 
tillgänglighet, olämplig affärsmiljö, brist 
på nätverk mellan lokala och regionala 
förvaltningar, forskning och innovation och 
utnyttjande av informations- och 
kommunikationsteknik, miljöföroreningar, 
förebyggande av risker, negativa attityder 
gentemot grannlandets medborgare) och att 
utnyttja vilande potential i gränsområdet 
(utveckling av anläggningar och kluster för 
gränsöverskridande forskning och 
innovation, gränsöverskridande integrering 
på arbetsmarknaden, samarbete mellan 
högskolor och hälso- och 
sjukvårdscentraler) samtidigt som 
samarbetsprocessen stärks i syfte att nå en 
övergripande harmonisk utveckling i 
unionen. När det gäller gränsöverskridande 
program mellan Nordirland och gränslänen 
i Irland till stöd för fred och försoning bör 
Europeiska regionala utvecklingsfonden 
även bidra att främja ekonomisk och social 
stabilitet i de berörda regionerna, bland 
annat genom åtgärder för att främja social 
integration och sammanhållning mellan 
lokalsamhällen.

Or. fr

Ändringsförslag 63
Richard Seeber

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Det transnationella samarbetet bör ha 
som syfte att stärka samarbetet genom 
åtgärder som leder till integrerad territoriell 
utveckling med kopplingar till unionens 
prioriteringar inom 
sammanhållningspolitiken.

(6) Det transnationella samarbetet bör ha 
som syfte att stärka samarbetet genom 
åtgärder som leder till integrerad territoriell 
utveckling med kopplingar till unionens 
prioriteringar inom 
sammanhållningspolitiken.
Gränsövergripande områden som står 
inför gemensamma infrastrukturella eller 
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naturbetingade utmaningar, som är fallet 
i alpområdet, ska stödjas genom skapande 
av makroregioner.

Or. de

Motivering

Alpområdet står inför särskilda demografiska och naturbetingade utmaningar. 
Makroregioner är ett förnuftigt och användbart instrument för att bemöta dessa utmaningar 
på ett gränsövergripande sätt. Skapande av en makroregion för alpområdet skulle medföra 
stora fördelar för lokalbefolkningen.

Ändringsförslag 64
Rosa Estaràs Ferragut, Salvador Sedó i Alabart

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Det transnationella samarbetet bör ha 
som syfte att stärka samarbetet genom 
åtgärder som leder till integrerad territoriell 
utveckling med kopplingar till unionens 
prioriteringar inom 
sammanhållningspolitiken.

(6) Det transnationella samarbetet bör ha 
som syfte att stärka samarbetet genom 
åtgärder som leder till integrerad territoriell 
utveckling med kopplingar till unionens 
prioriteringar inom 
sammanhållningspolitiken. Man bör även 
främja strategiska samarbeten mellan 
gränsregioner som inte omfattas av det 
gränsöverskridande programmet.

Or. es

Ändringsförslag 65
Pervenche Berès
för utskottet för sysselsättning och sociala frågor

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Det mellanregionala samarbetet bör ha 
som syfte att stärka 

(7) Det mellanregionala samarbetet bör ha 
som syfte att stärka 
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sammanhållningspolitikens effektivitet 
genom att uppmuntra utbyte av 
erfarenheter mellan regioner i syfte att 
förbättra de operativa programmens 
utformning och genomförande inom målet 
Investering för tillväxt och sysselsättning. 
Det bör särskilt främja samarbetet mellan 
innovativa forskningsintensiva kluster och 
utbyte mellan forskare och 
forskningsinstitut, baserat på initiativen 
Kunskapsregioner och Forskningspotential 
i konvergensregioner och yttersta 
randområden inom det sjunde 
ramprogrammet för forskning.

sammanhållningspolitikens effektivitet 
genom att uppmuntra utbyte av 
erfarenheter mellan regioner i syfte att 
förbättra de operativa programmens 
utformning och genomförande för att öka 
investeringen i tillväxt och sysselsättning. 
Det bör särskilt främja samarbetet mellan 
innovativa forskningsintensiva kluster och 
utbyte mellan forskare och 
forskningsinstitut, baserat på initiativen 
Kunskapsregioner och Forskningspotential 
i konvergensregioner och yttersta 
randområden inom det sjunde 
ramprogrammet för forskning.

Or. en

Ändringsförslag 66
Lambert van Nistelrooij

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Det mellanregionala samarbetet bör ha 
som syfte att stärka 
sammanhållningspolitikens effektivitet 
genom att uppmuntra utbyte av 
erfarenheter mellan regioner i syfte att 
förbättra de operativa programmens 
utformning och genomförande inom målet 
Investering för tillväxt och sysselsättning. 
Det bör särskilt främja samarbetet mellan 
innovativa forskningsintensiva kluster och 
utbyte mellan forskare och 
forskningsinstitut, baserat på initiativen 
Kunskapsregioner och Forskningspotential 
i konvergensregioner och yttersta 
randområden inom det sjunde 
ramprogrammet för forskning.

(7) Det mellanregionala samarbetet bör ha 
som syfte att stärka 
sammanhållningspolitikens effektivitet 
genom att uppmuntra utbyte av 
erfarenheter mellan regioner i syfte att 
förbättra de operativa programmens 
utformning och genomförande inom målet 
Investering för tillväxt och sysselsättning. 
Det bör särskilt främja samarbetet mellan 
innovativa forskningsintensiva kluster och 
utbyte mellan forskare och 
forskningsinstitut, baserat på initiativen 
Kunskapsregioner och Forskningspotential 
i konvergensregioner och yttersta 
randområden inom det sjunde 
ramprogrammet för forskning. Detta 
samarbete bör innefatta sammanlänkning 
av spetsforskningscentra och 
framväxande forskningsinstitutioner i 
mindre utvecklade regioner, samverkan i 
fråga om personalutbyten, 
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expertrådgivning och experthjälp samt 
utveckling av gemensamma strategier för 
att upprätta spetsforskningsenheter i de 
respektive mindre utvecklade regionerna.

Or. en

Ändringsförslag 67
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Det gränsöverskridande samarbetet bör 
medföra stöd till regioner belägna vid land-
eller vid sjögränser. Kommissionen bör få 
befogenheter att på grundval av 
erfarenheterna från tidigare 
programperioder definiera förteckningen 
över de gränsområden som ska få stöd 
enligt programmen för gränsöverskridande 
samarbete på ett enklare sätt per 
samarbetsprogram. När kommissionen 
upprättar förteckningen bör den beakta de 
justeringar som behövs för att trygga 
samstämmigheten, särskilt vid land- och 
sjögränser, samt kontinuiteten för 
programområden för programperioden 
2007–2013. Dessa justeringar kan minska 
eller öka befintliga programområden eller 
antalet program för gränsöverskridande 
samarbete, men kan tillåta geografisk 
överlappning.

(9) Det gränsöverskridande samarbetet bör 
medföra stöd till regioner belägna vid land-
eller vid sjögränser. Kommissionen bör få 
befogenheter att på grundval av 
erfarenheterna från tidigare 
programperioder definiera förteckningen 
över de gränsområden som ska få stöd 
enligt programmen för gränsöverskridande 
samarbete på ett enklare sätt per 
samarbetsprogram. När kommissionen 
upprättar förteckningen bör den beakta de 
justeringar som behövs för att trygga 
samstämmigheten, särskilt vid land- och 
sjögränser, samt kontinuiteten för 
programområden för programperioden 
2007–2013. Dessa justeringar kan minska 
eller öka befintliga programområden, 
särskilt för att möjliggöra samarbete för 
de havsområden som utgör unionens yttre 
gränser, eller antalet program för 
gränsöverskridande samarbete, men kan 
tillåta geografisk överlappning.

Or. es

Ändringsförslag 68
Nuno Teixeira
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Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Det gränsöverskridande samarbetet bör 
medföra stöd till regioner belägna vid land-
eller vid sjögränser. Kommissionen bör få 
befogenheter att på grundval av 
erfarenheterna från tidigare 
programperioder definiera förteckningen 
över de gränsområden som ska få stöd 
enligt programmen för gränsöverskridande 
samarbete på ett enklare sätt per 
samarbetsprogram. När kommissionen 
upprättar förteckningen bör den beakta de 
justeringar som behövs för att trygga 
samstämmigheten, särskilt vid land- och 
sjögränser, samt kontinuiteten för 
programområden för programperioden 
2007–2013. Dessa justeringar kan minska 
eller öka befintliga programområden eller 
antalet program för gränsöverskridande 
samarbete, men kan tillåta geografisk 
överlappning.

(9) Det gränsöverskridande samarbetet bör 
medföra stöd till regioner belägna vid land-
eller vid sjögränser. Kommissionen bör få 
befogenheter att på grundval av 
erfarenheterna från tidigare 
programperioder definiera förteckningen 
över de gränsområden som ska få stöd 
enligt programmen för gränsöverskridande 
samarbete på ett enklare sätt per 
samarbetsprogram, och som kan inkludera 
så många regioner som möjligt. När 
kommissionen upprättar förteckningen bör 
den beakta de justeringar som behövs för 
att trygga samstämmigheten, särskilt vid 
land- och sjögränser, samt kontinuiteten för 
programområden för programperioden 
2007–2013. Dessa justeringar kan minska 
eller öka befintliga programområden eller 
antalet program för gränsöverskridande 
samarbete, men kan tillåta geografisk 
överlappning. För att göra det möjligt för 
de yttersta randområdena att delta i 
programmen för gränsöverskridande 
samarbete bör kriteriet för avståndsgräns 
inte tillämpas eftersom detta kommer att 
utestänga dessa länder från de 
gränsöverskridande delarna av det 
territoriella samarbetet.

Or. pt

Motivering

För att säkerställa sammanhållningen vid lands- och framför allt sjögränserna bör 
ändringsförslagen för nästa programperiod inkludera de yttersta randområdena i den 
gränsöverskridande dimensionen av programmen för territoriellt samarbete. Eftersom 
kriteriet för avståndsgräns är 150 km är flera av de yttersta randområdena inte behöriga 
inom ramen för dessa program och utestängda från allt gränsöverskridande samarbete.

Ändringsförslag 69
Luís Paulo Alves
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Förslag till förordning
Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9a) Emellertid utgörs dessa av 
europeiska regioner som inte får delta i 
det gränsöverskridande samarbetet på 
grund av deras avsides läge och kriteriet 
om avstånd från en sjögräns.

Or. pt

Ändringsförslag 70
Luís Paulo Alves

Förslag till förordning
Skäl 9b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9b) Dessa regioners samverkan med och 
tillgänglighet till geografiska områden 
som ligger utanför EU mäts dock inte 
endast genom deras perifera belägenhet. 
Tillgångar i form av de historiska, 
språkliga och kulturella kopplingar som 
regionerna delar med olika länder ger 
dem goda möjligheter att förstärka dessa 
förbindelser och på så sätt stärka EU i 
hela världen. De bör därför vara 
berättigade till programmen för 
gränsöverskridande samarbete.

Or. pt

Ändringsförslag 71
Nuno Teixeira

Förslag till förordning
Skäl 10
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Områdena för transnationellt 
samarbete bör fastställas med beaktande av 
vilka åtgärder som behövs för att främja 
integrerad territoriell utveckling. 
Kommissionen bör få befogenheter att 
definiera områdena för transnationellt 
samarbete.

(10) Områdena för transnationellt 
samarbete bör fastställas med beaktande av 
vilka åtgärder som behövs för att främja 
integrerad territoriell utveckling. 
Kommissionen bör få befogenheter att 
definiera områdena för transnationellt 
samarbete så att den kan säkerställa att 
detta samarbete fortsätter inom bredare 
och mer sammanhängande områden, 
baserat på erfarenheten från tidigare 
program.

Or. pt

Motivering

Vid upprättandet av förteckningen över de områden som ska få stöd måste kommissionen 
säkerställa att samarbetet fortsätter och är sammanhängande, och dessutom ta hänsyn till 
tidigare program.

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

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Områdena för transnationellt 
samarbete bör fastställas med beaktande av 
vilka åtgärder som behövs för att främja 
integrerad territoriell utveckling. 
Kommissionen bör få befogenheter att 
definiera områdena för transnationellt 
samarbete.

(10) Områdena för transnationellt
samarbete bör fastställas med beaktande av 
vilka åtgärder som behövs för att främja 
integrerad territoriell utveckling. 
Kommissionen bör få befogenheter att 
definiera områdena för transnationellt 
samarbete. Kommissionen bör beakta de 
anpassningar som är nödvändiga för att 
garantera samstämmighet med de 
regionala gränsöverskridande 
strategierna.

Or. es



AM\903764SV.doc 25/174 PE490.976v01-00

SV

Ändringsförslag 73
Nuno Teixeira

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Det är nödvändigt att fortsätta att ge 
stöd till eller vid behov etablera 
transnationellt och mellanregionalt 
samarbete med tredjeländer som gränsar 
till unionen eftersom detta gynnar de 
regioner i medlemsstaterna som gränsar till 
tredjeländer. Med tanke på detta kommer 
Europeiska regionala utvecklingsfonden att 
bidra till de gränsöverskridande 
programmen och havsområdesprogrammen 
som inrättats inom det europeiska 
grannskapsinstrumentet (ENI) enligt 
förordning (EU) nr […]/2012 och 
föranslutningsinstrumentet (IPA) enligt 
förordning (EU) nr […]/2012.

(12) Det är nödvändigt att fortsätta att ge 
stöd till eller vid behov etablera 
transnationellt och mellanregionalt 
samarbete med tredjeländer som gränsar 
till unionen eftersom detta gynnar de 
regioner i medlemsstaterna som gränsar till 
tredjeländer. Med tanke på detta kommer 
Europeiska regionala utvecklingsfonden att 
bidra till de gränsöverskridande 
programmen och havsområdesprogrammen 
som inrättats inom det europeiska 
grannskapsinstrumentet (ENI) enligt 
förordning (EU) nr […]/2012 och 
föranslutningsinstrumentet (IPA) enligt 
förordning (EU) nr […]/2012 och 
programmen för transnationellt 
samarbete kommer även att kunna 
inkludera regioner i tredjeländer som 
omfattas av dessa externa 
finansieringsinstrument som unionen 
förfogar över.

Or. pt

Motivering

De tredjeländer som gränsar till unionen kan uppmanas att delta i någon av delarna av EU:s 
territoriella samarbete, antingen den gränsöverskridande eller den transnationella delen.

Ändringsförslag 74
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) För att gynna unionens regioner bör 
man inrätta en mekanism för att organisera 
stödet från Europeiska regionala 

(13) För att gynna unionens regioner bör 
man inrätta en mekanism för att organisera 
stödet från Europeiska regionala 
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utvecklingsfonden till unionens politiska 
instrument för yttre förbindelser, såsom det 
europeiska grannskapsinstrumentet och 
föranslutningsinstrumentet, även i fall där 
program för yttre samarbete inte kan antas 
eller måste avbrytas.

utvecklingsfonden till unionens politiska 
instrument för yttre förbindelser, såsom 
Europeiska grannskapsinstrumentet, 
Europeiska utvecklingsfonden (EUF) och 
föranslutningsinstrumentet, även i fall där 
program för yttre samarbete inte kan antas 
eller måste avbrytas.

Or. fr

Motivering

Europeiska utvecklingsfonden är nödvändig för att kunna ta hänsyn till och inrätta en 
samordningsmekanism mellan Europeiska utvecklingsfonden (Euf) och Europeiska regionala 
utvecklingsfonden (Eruf) för regioner i de yttersta randområdena som inte omfattas av 
Europeiska grannskapsinstrumentet och föranslutningsinstrumentet.

Ändringsförslag 75
Pervenche Berès
för utskottet för sysselsättning och sociala frågor

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) För att gynna unionens regioner bör 
man inrätta en mekanism för att organisera 
stödet från Europeiska regionala 
utvecklingsfonden till unionens politiska 
instrument för yttre förbindelser, såsom det 
europeiska grannskapsinstrumentet och 
föranslutningsinstrumentet, även i fall där 
program för yttre samarbete inte kan antas 
eller måste avbrytas.

(13) För att gynna unionens regioner bör 
man inrätta en mekanism för att organisera 
stödet från Europeiska regionala 
utvecklingsfonden till unionens politiska 
instrument för yttre förbindelser, såsom det 
europeiska grannskapsinstrumentet och 
föranslutningsinstrumentet (IPA II), även i 
fall där program för yttre samarbete inte 
kan antas eller måste avbrytas.
(Detta ändringsförslag gäller genom hela 
texten. Om det antas krävs motsvarande 
ändringar genomgående.)

Or. en

Ändringsförslag 76
Younous Omarjee
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Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Det är nödvändigt att fastställa de 
resurser som fördelas till var och en av de 
olika komponenterna inom målet 
Europeiskt territoriellt samarbete, samtidigt 
som en betydande koncentration bibehålls 
när det gäller gränsöverskridande 
samarbete och en tillräcklig 
medelstilldelning till samarbete mellan de 
yttersta randområdena garanteras.

(15) Det är nödvändigt att fastställa de 
resurser som fördelas till var och en av de 
olika komponenterna inom målet 
Europeiskt territoriellt samarbete, samtidigt 
som en betydande koncentration bibehålls 
när det gäller gränsöverskridande 
samarbete och ge medlemsstaterna, de 
valda regionala och lokala myndigheterna 
en flexibilitetsmarginal mellan
komponenterna, och en tillräcklig 
medelstilldelning till samarbete mellan de 
yttersta randområdena garanteras.

Or. fr

Ändringsförslag 77
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Det är nödvändigt att fastställa de 
resurser som fördelas till var och en av de 
olika komponenterna inom målet 
Europeiskt territoriellt samarbete, samtidigt 
som en betydande koncentration bibehålls 
när det gäller gränsöverskridande 
samarbete och en tillräcklig 
medelstilldelning till samarbete mellan de 
yttersta randområdena garanteras.

(15) Det är nödvändigt att fastställa de 
resurser som fördelas till var och en av de 
olika komponenterna inom målet 
Europeiskt territoriellt samarbete, samtidigt 
som en betydande koncentration bibehålls 
när det gäller gränsöverskridande 
samarbete och en tillräcklig 
medelstilldelning till samarbete mellan 
öregioner och de yttersta randområdena 
garanteras.

Or. fr

Ändringsförslag 78
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Nuno Teixeira

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Det är nödvändigt att fastställa de 
resurser som fördelas till var och en av de 
olika komponenterna inom målet 
Europeiskt territoriellt samarbete, samtidigt 
som en betydande koncentration bibehålls 
när det gäller gränsöverskridande 
samarbete och en tillräcklig
medelstilldelning till samarbete mellan de 
yttersta randområdena garanteras.

(15) Det är nödvändigt att fastställa de 
resurser som fördelas till var och en av de 
olika komponenterna inom målet 
Europeiskt territoriellt samarbete, samtidigt 
som en betydande koncentration bibehålls 
när det gäller gränsöverskridande 
samarbete och en hög deltagandenivå och 
tillräckliga finansieringsnivåer till 
samarbetet mellan de yttersta 
randområdena garanteras.

Or. pt

Motivering

Med tanke på de yttersta randområdenas roll och den potential de erbjuder för 
förbindelserna med de tredjeländer som gränsar till unionen och sinsemellan måste 
tillräckliga finansieringsnivåer för de tre delarna av EU:s territoriella samarbete –
gränsöverskridande, transnationellt och mellanregionalt samarbete – garanteras för dem.

Ändringsförslag 79
Pervenche Berès
för utskottet för sysselsättning och sociala frågor

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Urvalet av tematiska mål bör 
begränsas i syfte att maximera 
sammanhållningspolitikens verkningar i 
hela unionen. Koncentrationen inom 
mellanregionalt samarbete bör dock 
återspeglas i syftet för varje insats, inte 
som en begränsning av antalet tematiska 
mål, för att få ut så mycket som möjligt av 
det mellanregionala samarbetet för att 
stärka sammanhållningspolitikens 

(16) Urvalet av tematiska mål bör 
begränsas i syfte att maximera 
sammanhållningspolitikens verkningar i 
hela unionen samtidigt som minst ett av de 
tematiska mål som fastställs i artikel 9.8, 
9.9 och 9.10 i förordning (EU) nr [... 
grundförordningen]1 ska väljas.
Koncentrationen inom mellanregionalt 
samarbete bör dock återspeglas i syftet för 
varje insats, inte som en begränsning av 
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ändamålsenlighet inom målet Investering 
för tillväxt och sysselsättning och målet 
Europeiskt territoriellt samarbete.

antalet tematiska mål, för att få ut så 
mycket som möjligt av det mellanregionala 
samarbetet för att stärka 
sammanhållningspolitikens 
ändamålsenlighet inom målet Investering 
för tillväxt och sysselsättning och målet 
Europeiskt territoriellt samarbete.
Tillvägagångssättet måste anpassas till 
regionala och lokala förhållanden för att 
möta särskilda behov i specifika 
territorier, med särskild tonvikt på att 
säkra tjänsternas tillgänglighet, att stödja 
en aktiv inkludering av utsatta grupper 
såsom romer och personer med 
funktionshinder, samt att främja social 
innovation, hållbar tillväxt och 
anständiga arbeten.
__________________
1 COM(2011)0615

Or. en

Ändringsförslag 80
Pervenche Berès
för utskottet för sysselsättning och sociala frågor

Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) För att få resultat inom målen för 
smart och hållbar tillväxt för alla enligt 
Europa 2020-strategin bör Europeiska 
regionala utvecklingsfonden när det gäller 
målet Europeiskt territoriellt samarbete 
bidra till de tematiska målen om att 
utveckla en ekonomi baserad på kunskap, 
forskning och innovation, genom att 
främja en grönare, resurseffektivare och 
konkurrenskraftigare ekonomi, främja hög 
sysselsättning som skapar social och 
territoriell sammanhållning och förbättra 
den administrativa kapaciteten. 
Förteckningen över 

(17) För att nå målen för smart och hållbar 
tillväxt för alla enligt Europa 2020-
strategin bör Europeiska regionala 
utvecklingsfonden när det gäller målet 
Europeiskt territoriellt samarbete bidra till 
att främja forskning och innovation, att 
öka förmågan att främja 
kunskapsekonomin, att utveckla det 
mänskliga kapitalet genom utbildning, att 
underlätta övergången mellan utbildning 
och arbete, genom att främja en grönare, 
resurseffektivare och konkurrenskraftigare 
ekonomi, främja hög och anständig 
sysselsättning som skapar social och 
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investeringsprioriteringar inom de olika 
tematiska målen bör dock även anpassas 
till de specifika behov som gäller för målet 
Europeiskt territoriellt samarbete, särskilt 
genom att se till att det gränsöverskridande 
samarbetet kan fortsätta inom rättsligt och 
administrativt samarbete och samarbete 
mellan medborgare och institutioner samt 
samarbete inom områdena för 
sysselsättning utbildning och social 
integration i ett gränsöverskridande 
perspektiv, genom att se till att det 
transnationella samarbetet kan fortsätta 
inom gränsöverskridande 
havsområdessamarbete som inte täcks av 
program för gränsöverskridande samarbete 
och genom att utveckla och genomföra 
makroregionala och havsrelaterade 
strategier.

territoriell sammanhållning och förbättra 
den administrativa och den institutionella 
kapaciteten. Förteckningen över 
investeringsprioriteringar inom de olika 
tematiska målen bör dock även anpassas 
till de specifika behov som gäller för målet 
Europeiskt territoriellt samarbete, särskilt 
genom att se till att det gränsöverskridande 
samarbetet kan fortsätta inom rättsligt och 
administrativt samarbete och samarbete 
mellan medborgare och institutioner samt 
samarbete inom områdena för 
sysselsättning utbildning och social 
integration i ett gränsöverskridande 
perspektiv, genom att se till att det 
transnationella samarbetet kan fortsätta 
inom gränsöverskridande 
havsområdessamarbete som inte täcks av 
program för gränsöverskridande samarbete 
och genom att utveckla och genomföra 
makroregionala och havsrelaterade 
strategier.

Or. en

Ändringsförslag 81
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) För att få resultat inom målen för 
smart och hållbar tillväxt för alla enligt 
Europa 2020-strategin bör Europeiska 
regionala utvecklingsfonden när det gäller 
målet Europeiskt territoriellt samarbete 
bidra till de tematiska målen om att 
utveckla en ekonomi baserad på kunskap, 
forskning och innovation, genom att främja 
en grönare, resurseffektivare och 
konkurrenskraftigare ekonomi, främja hög 
sysselsättning som skapar social och 
territoriell sammanhållning och förbättra 
den administrativa kapaciteten. 

(17) För att få resultat inom målen för 
smart och hållbar tillväxt för alla enligt 
Europa 2020-strategin bör Europeiska 
regionala utvecklingsfonden när det gäller 
målet Europeiskt territoriellt samarbete 
bidra till de tematiska målen om att 
utveckla en ekonomi baserad på kunskap, 
forskning och innovation, genom att främja 
en grönare, resurseffektivare och 
konkurrenskraftigare ekonomi, främja hög 
sysselsättning som skapar social och 
territoriell sammanhållning och förbättra 
den administrativa kapaciteten. 
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Förteckningen över 
investeringsprioriteringar inom de olika 
tematiska målen bör dock även anpassas 
till de specifika behov som gäller för målet 
Europeiskt territoriellt samarbete, särskilt 
genom att se till att det gränsöverskridande 
samarbetet kan fortsätta inom rättsligt och 
administrativt samarbete och samarbete 
mellan medborgare och institutioner samt 
samarbete inom områdena för 
sysselsättning utbildning och social 
integration i ett gränsöverskridande 
perspektiv, genom att se till att det 
transnationella samarbetet kan fortsätta 
inom gränsöverskridande 
havsområdessamarbete som inte täcks av 
program för gränsöverskridande samarbete
och genom att utveckla och genomföra 
makroregionala och havsrelaterade 
strategier.

Förteckningen över 
investeringsprioriteringar inom de olika 
tematiska målen bör dock även anpassas 
till de specifika behov som gäller för målet 
Europeiskt territoriellt samarbete, särskilt 
genom att se till att det gränsöverskridande 
samarbetet kan fortsätta inom rättsligt och 
administrativt samarbete och samarbete 
mellan medborgare och institutioner, 
utveckling, förbättring eller utvidgning av 
infrastrukturen för transporter och turism 
samt samarbete inom områdena för 
sysselsättning utbildning och social 
integration i ett gränsöverskridande 
perspektiv, genom att se till att det 
transnationella samarbetet kan fortsätta 
inom gränsöverskridande 
havsområdessamarbete som inte täcks av 
program för gränsöverskridande samarbete.

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) För att få resultat inom målen för 
smart och hållbar tillväxt för alla enligt 
Europa 2020-strategin bör Europeiska 
regionala utvecklingsfonden när det gäller 
målet Europeiskt territoriellt samarbete 
bidra till de tematiska målen om att 
utveckla en ekonomi baserad på kunskap, 
forskning och innovation, genom att främja 
en grönare, resurseffektivare och 
konkurrenskraftigare ekonomi, främja hög 
sysselsättning som skapar social och 
territoriell sammanhållning och förbättra 
den administrativa kapaciteten. 
Förteckningen över 
investeringsprioriteringar inom de olika 

(17) För att få resultat inom målen för 
smart och hållbar tillväxt för alla enligt 
Europa 2020-strategin bör Europeiska 
regionala utvecklingsfonden när det gäller 
målet Europeiskt territoriellt samarbete 
bidra till de tematiska målen om att 
utveckla en ekonomi baserad på kunskap, 
forskning och innovation, genom att främja 
en grönare, resurseffektivare och 
konkurrenskraftigare ekonomi, främja hög 
sysselsättning som skapar social och 
territoriell sammanhållning och förbättra 
den administrativa kapaciteten. 
Förteckningen över 
investeringsprioriteringar inom de olika 
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tematiska målen bör dock även anpassas 
till de specifika behov som gäller för målet 
Europeiskt territoriellt samarbete, särskilt 
genom att se till att det gränsöverskridande 
samarbetet kan fortsätta inom rättsligt och 
administrativt samarbete och samarbete 
mellan medborgare och institutioner samt 
samarbete inom områdena för 
sysselsättning utbildning och social 
integration i ett gränsöverskridande 
perspektiv, genom att se till att det 
transnationella samarbetet kan fortsätta 
inom gränsöverskridande 
havsområdessamarbete som inte täcks av 
program för gränsöverskridande samarbete 
och genom att utveckla och genomföra 
makroregionala och havsrelaterade 
strategier.

tematiska målen bör dock även anpassas 
till de specifika behov som gäller för målet 
Europeiskt territoriellt samarbete, särskilt 
genom att se till att det gränsöverskridande 
samarbetet kan fortsätta inom rättsligt och 
administrativt samarbete och samarbete 
mellan medborgare och institutioner samt 
samarbete inom områdena för 
sysselsättning utbildning och social 
integration i ett gränsöverskridande 
perspektiv, genom att se till att det 
transnationella samarbetet kan fortsätta 
inom gränsöverskridande 
havsområdessamarbete samt 
gränsöverskridande samarbete mellan 
regioner som inte täcks av program för 
gränsöverskridande samarbete och genom 
att utveckla och genomföra makroregionala 
och havsrelaterade strategier.

Or. es

Ändringsförslag 83
Mikael Gustafsson, Marije Cornelissen
för utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män

Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) För att få resultat inom målen för 
smart och hållbar tillväxt för alla enligt 
Europa 2020-strategin bör Europeiska 
regionala utvecklingsfonden när det gäller 
målet Europeiskt territoriellt samarbete 
bidra till de tematiska målen om att 
utveckla en ekonomi baserad på kunskap, 
forskning och innovation, genom att främja 
en grönare, resurseffektivare och 
konkurrenskraftigare ekonomi, främja hög 
sysselsättning som skapar social och 
territoriell sammanhållning och förbättra 
den administrativa kapaciteten. 
Förteckningen över 

(17) För att få resultat inom målen för 
smart och hållbar tillväxt för alla enligt 
Europa 2020-strategin bör Europeiska 
regionala utvecklingsfonden när det gäller 
målet Europeiskt territoriellt samarbete 
bidra till de tematiska målen om att 
utveckla en ekonomi baserad på kunskap, 
forskning och innovation, genom att främja 
en grönare, resurseffektivare och 
konkurrenskraftigare ekonomi, främja 
jämställdhet, förebyggande av 
diskriminering och hög sysselsättning som 
skapar social och territoriell 
sammanhållning och förbättra den 
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investeringsprioriteringar inom de olika 
tematiska målen bör dock även anpassas 
till de specifika behov som gäller för målet 
Europeiskt territoriellt samarbete, särskilt 
genom att se till att det gränsöverskridande 
samarbetet kan fortsätta inom rättsligt och 
administrativt samarbete och samarbete 
mellan medborgare och institutioner samt 
samarbete inom områdena för 
sysselsättning utbildning och social 
integration i ett gränsöverskridande 
perspektiv, genom att se till att det 
transnationella samarbetet kan fortsätta 
inom gränsöverskridande 
havsområdessamarbete som inte täcks av 
program för gränsöverskridande samarbete 
och genom att utveckla och genomföra 
makroregionala och havsrelaterade 
strategier.

administrativa kapaciteten. Förteckningen 
över investeringsprioriteringar inom de 
olika tematiska målen bör dock även 
anpassas till de specifika behov som gäller 
för målet Europeiskt territoriellt samarbete, 
särskilt genom att se till att det 
gränsöverskridande samarbetet kan 
fortsätta inom rättsligt och administrativt 
samarbete och samarbete mellan 
medborgare och institutioner samt 
samarbete inom områdena för 
sysselsättning utbildning och social 
integration i ett gränsöverskridande 
perspektiv, genom att se till att det 
transnationella samarbetet kan fortsätta 
inom gränsöverskridande 
havsområdessamarbete som inte täcks av 
program för gränsöverskridande samarbete 
och genom att utveckla och genomföra 
makroregionala och havsrelaterade 
strategier.

Or. en

Ändringsförslag 84
László Surján

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Det är nödvändigt att anpassa kraven 
på innehållet i samarbetsprogrammen inom 
målet Europeiskt territoriellt samarbete till 
behoven i sådana program. De måste därför 
även omfatta de aspekter som är 
nödvändiga för ett effektivt genomförande 
av programmen på de deltagande 
medlemsstaternas territorium, bl.a. 
avseende organ med ansvar för revision 
och kontroll, förfarande för att inrätta ett 
gemensamt sekretariat och fördelning av 
ansvar vid eventuella finansiella 
korrigeringar. På grund av de 
mellanregionala samarbetsprogrammens 

(18) Det är nödvändigt att anpassa kraven 
på innehållet i samarbetsprogrammen inom 
målet Europeiskt territoriellt samarbete till 
behoven i sådana program. De måste därför 
även omfatta de aspekter som är 
nödvändiga för ett effektivt genomförande 
av programmen på de deltagande 
medlemsstaternas territorium, bl.a. 
avseende organ med ansvar för revision 
och kontroll, förfarande för att inrätta ett 
gemensamt sekretariat och fördelning av 
ansvar vid eventuella finansiella 
korrigeringar. Kompetensutveckling av de 
mänskliga resurserna är av högsta vikt 
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övergripande karaktär bör dessutom 
innehållet i sådana samarbetsprogram 
anpassas, särskilt när det gäller att fastställa 
stödmottagare inom de aktuella 
programmen Interact (programmet för 
utbyte av erfarenheter om europeiskt 
territoriellt samarbete) och Espon 
(programmet för ett europeiskt 
observationsorgan för regional 
utvecklingsplanering).

för att undanröja hinder som beror på 
olika språkliga och administrativa 
aspekter i de deltagande medlemsstaterna. 
På grund av de mellanregionala 
samarbetsprogrammens övergripande 
karaktär bör dessutom innehållet i sådana 
samarbetsprogram anpassas, särskilt när 
det gäller att fastställa stödmottagare inom 
de aktuella programmen Interact 
(programmet för utbyte av erfarenheter om 
europeiskt territoriellt samarbete) och 
Espon (programmet för ett europeiskt 
observationsorgan för regional 
utvecklingsplanering).

Or. en

Ändringsförslag 85
Rosa Estaràs Ferragut, Salvador Sedó i Alabart

Förslag till förordning
Skäl 18a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18a) Till nytta för unionens 
sammanhållningspolitik och 
Europa 2020-strategin bör 
strukturfonderna bidra med en strategi 
som är mer integrerad och som beaktar 
förloppet från början till slut för att hjälpa 
de lokala och regionala aktörer som 
medverkar i långsiktiga samarbeten, 
särskilt när dessa erhåller stöd från en 
europeisk gruppering för territoriellt 
samarbete. I syfte att stärka denna strategi 
bör man införa tillräcklig geografisk 
flexibilitet inom de gränsöverskridande 
och transnationella programmen för att 
möjliggöra utveckling av dessa stärkta 
samarbeten.

Or. es
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Ändringsförslag 86
Giommaria Uggias

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Strukturfonderna bör, i 
överensstämmelse med målet om smart och 
hållbar tillväxt för alla, tillämpa ett mer 
integrerat och inkluderande synsätt när det 
gäller att åtgärda lokala problem. För att 
stärka detta synsätt bör stödet från 
Europeiska regionala utvecklingsfonden i
gränsregioner samordnas med stödet från 
Europeiska jordbruksfonden för 
landsbygdsutveckling (EJFLU) och 
Europeiska havs- och fiskerifonden 
(EHFF) och bör, där det är lämpligt, 
inbegripa europeiska grupperingar för 
territoriellt samarbete inrättade enligt 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 1082/2006 av den 5 juli 2006 om 
en europeisk gruppering för territoriellt 
samarbete (EGTS) i de fall där lokal 
utveckling ingår bland målen.

(19) Strukturfonderna bör, i 
överensstämmelse med målet om smart och 
hållbar tillväxt för alla, tillämpa ett mer 
integrerat och inkluderande synsätt när det 
gäller att åtgärda lokala problem, såsom 
bristen på infrastruktur, nedgången inom 
den traditionella arbetsintensiva 
produktionen och avståndet till 
marknaderna. För att stärka detta synsätt 
bör stödet från Europeiska regionala 
utvecklingsfonden i gränsregioner 
samordnas med stödet från Europeiska 
jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 
(EJFLU) och Europeiska havs- och 
fiskerifonden (EHFF) och bör, där det är 
lämpligt, inbegripa europeiska 
grupperingar för territoriellt samarbete 
inrättade enligt Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 1082/2006 av 
den 5 juli 2006 om en europeisk 
gruppering för territoriellt samarbete 
(EGTS) i de fall där lokal utveckling ingår 
bland målen.

Or. it

Ändringsförslag 87
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Förslag till förordning
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Med stöd av erfarenheterna från 
programperioden 2007–2013 bör villkoren 
för val av insatser förtydligas och stärkas 
för att se till att endast genuint 

(20) Med stöd av erfarenheterna från 
programperioden 2007–2013 bör villkoren 
för val av insatser förtydligas och stärkas 
för att se till att endast genuint 
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gemensamma insatser väljs ut. Begreppet 
med enda stödmottagare bör fastställas, 
och det bör förtydligas att de får bedriva 
samarbetsinsatser på egen hand.

gemensamma insatser väljs ut. Genom en 
anpassad metod bör även hänsyn tas till 
den särskilda situationen för samarbetet 
med tredjeland. Begreppet med enda 
stödmottagare bör fastställas, och det bör 
förtydligas att de får bedriva 
samarbetsinsatser på egen hand.

Or. fr

Motivering

Vid samarbete mellan de yttersta randområdena och angränsande tredjeland är det svårt att 
uppfylla de urvalsvillkor som anges i artikel 11.4 De yttersta randområdena måste även i 
fortsättningen, undantagsvis, ha möjlighet att uppfylla bara 2 av de 4 villkoren.

Ändringsförslag 88
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Förslag till förordning
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) Innan medlemsstaterna sammanställer 
utkast till sina samarbetsprogram bör en 
gemensam uppsättning indikatorer antas 
med tanke på bedömning av hur 
programgenomförandet framskrider, och 
dessa indikatorer bör vara anpassade till de 
särdrag som gäller för samarbetsprogram. 
Dessa indikatorer bör kompletteras med 
programspecifika indikatorer.

(23) Innan medlemsstaterna sammanställer 
utkast till sina samarbetsprogram bör en 
gemensam uppsättning vägledande
indikatorer antas som möjliggör
bedömning av hur programgenomförandet 
framskrider, och dessa indikatorer bör vara 
anpassade till de särdrag som gäller för 
samarbetsprogram. Dessa indikatorer bör 
kompletteras med programspecifika 
indikatorer.

Or. es

Ändringsförslag 89
László Surján

Förslag till förordning
Skäl 24
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) Då flera medlemsstater deltar och de 
administrativa kostnaderna därför är högre, 
särskilt för kontroller och översättning, bör 
utgiftstaket för tekniskt bistånd vara högre 
än för målet Investering för tillväxt och 
sysselsättning. Dessutom bör 
samarbetsprogram med begränsat stöd från 
Europeiska regionala utvecklingsfonden få 
tillräckliga anslag som garanterar effektivt 
tekniskt bistånd.

(24) Då flera medlemsstater deltar och de 
administrativa kostnaderna därför är högre, 
särskilt för kontroller och översättning, bör 
medlemsstaterna uppmuntras att minska 
den administrativa bördan för att 
genomföra gemensamma projekt, och 
utgiftstaket för tekniskt bistånd bör vara 
högre än för målet Investering för tillväxt 
och sysselsättning. Dessutom bör 
samarbetsprogram med begränsat stöd från 
Europeiska regionala utvecklingsfonden få 
tillräckliga anslag som garanterar effektivt 
tekniskt bistånd.

Or. en

Ändringsförslag 90
Younous Omarjee

Förslag till förordning
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27) Det bör finnas enklare 
flexibilitetsregler när det gäller att tillåta 
insatser utanför programområdet. Det är 
också nödvändigt att ge stöd till effektivt 
gränsöverskridande, transnationellt och 
mellanregionalt samarbete med 
tredjeländer som gränsar till unionen, när 
detta är en förutsättning för att regionerna i 
de medlemsstater som gränsar till 
tredjeländer verkligen får stöd som hjälper 
dem i deras utveckling. Som en 
undantagsåtgärd och under vissa 
omständigheter bör Europeiska regionala 
utvecklingsfonden därför få finansiera 
projekt i tredjeländer, under förutsättning 
att projekten gagnar regioner inom 
unionen.

(27) Det bör finnas enklare 
flexibilitetsregler när det gäller att tillåta 
insatser utanför programområdet. Det är 
också nödvändigt att främja och, genom 
särskilda villkor, underlätta effektivt 
gränsöverskridande, transnationellt och 
mellanregionalt samarbete med 
tredjeländer som gränsar till unionen, när 
detta är en förutsättning för att regionerna i 
de medlemsstater som gränsar till 
tredjeländer, eller som är belägna inom 
samma havsområde som de regioner i 
unionen som omfattas av artikel 349 i 
fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, verkligen får stöd som 
hjälper dem i deras utveckling. Som en 
undantagsåtgärd och under vissa 
omständigheter bör Europeiska regionala 
utvecklingsfonden därför få finansiera 
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projekt i tredjeländer, under förutsättning 
att projekten gagnar regioner inom 
unionen.

Or. fr

Motivering

En särskild tillnärmning bör användas i samarbetet i de regioner som omfattas av artikel 349 
i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt

Ändringsförslag 91
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Förslag till förordning
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27) Det bör finnas enklare 
flexibilitetsregler när det gäller att tillåta 
insatser utanför programområdet. Det är 
också nödvändigt att ge stöd till effektivt 
gränsöverskridande, transnationellt och 
mellanregionalt samarbete med 
tredjeländer som gränsar till unionen, när 
detta är en förutsättning för att regionerna i 
de medlemsstater som gränsar till 
tredjeländer verkligen får stöd som hjälper 
dem i deras utveckling. Som en 
undantagsåtgärd och under vissa 
omständigheter bör Europeiska regionala 
utvecklingsfonden därför få finansiera 
projekt i tredjeländer, under förutsättning 
att projekten gagnar regioner inom 
unionen.

(27) Det bör finnas enklare 
flexibilitetsregler när det gäller att tillåta 
insatser utanför programområdet. Det är 
också nödvändigt att främja och, genom 
särskilda villkor, underlätta effektivt 
gränsöverskridande, transnationellt och 
mellanregionalt samarbete med 
tredjeländer som gränsar till unionen, när 
detta är en förutsättning för att regionerna i 
de medlemsstater som gränsar till 
tredjeländer verkligen får stöd som hjälper 
dem i deras utveckling. Som en 
undantagsåtgärd och under vissa 
omständigheter bör Europeiska regionala 
utvecklingsfonden därför få finansiera 
projekt i tredjeländer, under förutsättning 
att projekten gagnar regioner inom 
unionen.

Or. fr

Motivering

Ändringsförslagets syfte är att stärka särskild tillnärmning i samarbetet i de yttersta 
randområdena.
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Ändringsförslag 92
Tomasz Piotr Poręba

Förslag till förordning
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28) Medlemsstaterna bör uppmuntras att 
överlåta förvaltningsmyndighetens 
funktioner till en europeisk gruppering för 
territoriellt samarbete (EGTS) eller att ge 
en sådan gruppering ansvaret för 
förvaltning av den del av ett 
samarbetsprogram som täcker 
grupperingens territorium.

(28) Medlemsstaterna bör uppmuntras att 
överlåta förvaltningsmyndighetens 
funktioner till en europeisk gruppering för 
territoriellt samarbete (EGTS) eller annat 
rättssubjekt, som upprättats enligt ett av 
de deltagande ländernas lagstiftning, eller
att ge EGTS, alternativt ett rättssubjekt av 
ovannämnda slag, ansvaret för förvaltning 
av den del av ett samarbetsprogram som 
täcker grupperingens eller en befintlig 
gränsöverskridande (territoriell) strukturs
territorium.

Or. pl

Ändringsförslag 93
Younous Omarjee

Förslag till förordning
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28) Medlemsstaterna bör uppmuntras att 
överlåta förvaltningsmyndighetens 
funktioner till en europeisk gruppering för 
territoriellt samarbete (EGTS) eller att ge 
en sådan gruppering ansvaret för 
förvaltning av den del av ett 
samarbetsprogram som täcker 
grupperingens territorium.

(28) Medlemsstaterna bör, med valda 
regionala och lokala myndigheters 
samtycke, uppmuntras att överlåta 
förvaltningsmyndighetens funktioner till en 
europeisk gruppering för territoriellt 
samarbete (EGTS) eller att ge en sådan 
gruppering ansvaret för förvaltning av den 
del av ett samarbetsprogram som täcker 
grupperingens territorium.

Or. fr
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Ändringsförslag 94
Manfred Weber

Förslag till förordning
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28) Medlemsstaterna bör uppmuntras att 
överlåta förvaltningsmyndighetens 
funktioner till en europeisk gruppering för 
territoriellt samarbete (EGTS) eller att ge 
en sådan gruppering ansvaret för 
förvaltning av den del av ett 
samarbetsprogram som täcker 
grupperingens territorium.

(28) Medlemsstaterna bör uppmuntras att 
överlåta förvaltningsmyndighetens 
funktioner till en europeisk gruppering för 
territoriellt samarbete (EGTS) eller att ge 
en sådan gruppering ansvaret för 
förvaltning av den del av ett 
samarbetsprogram som täcker 
grupperingens territorium. De bör 
undersöka om målen för ett 
samarbetsprogram skulle vara enklare att 
uppfylla genom att inrätta en EGTS som 
förvaltningsmyndighet. Om de inte 
planerar någon EGTS som 
förvaltningsmyndighet för ett 
samarbetsprogram ska de ge en kort 
motivering för detta i 
samarbetsprogrammet.

Or. de

Ändringsförslag 95
Tomasz Piotr Poręba

Förslag till förordning
Skäl 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29) Förvaltningsmyndigheten bör inrätta 
ett gemensamt sekretariat som förser 
sökande med information, sköter 
projektansökningar och bistår 
stödmottagarna vid genomförandet av 
insatserna.

(29) Förvaltningsmyndigheten bör inrätta 
ett gemensamt sekretariat som förser 
sökande med information, sköter 
projektansökningar och bistår 
stödmottagarna vid genomförandet av 
insatserna. Det gemensamma sekretariatet 
bör, med tanke på de betydelsefulla 
territoriella särdragen, ha möjlighet att 
agera på ett decentraliserat sätt genom 
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filialer i de deltagande länderna.

Or. pl

Ändringsförslag 96
Tomasz Piotr Poręba

Förslag till förordning
Skäl 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(30) Förvaltningsmyndigheterna bör 
ansvara för alla de funktioner som 
förtecknas i artikel 114 i förordning (EU) 
nr […]/2012 (grundförordningen), 
inklusive förvaltningskontroller för att 
garantera enhetliga krav i hela 
programområdet. När en europeisk 
gruppering för territoriellt samarbete har 
utsetts som förvaltningsmyndighet bör den 
ha befogenhet att genomföra sådana 
granskningar, eftersom alla deltagande 
medlemsstater är företrädda i 
grupperingens organ. Även om ingen sådan 
gruppering har utsetts bör 
förvaltningsmyndigheten få befogenheter 
från de deltagande medlemsstaterna att 
utföra granskningar av hela 
programområdet.

(30) Förvaltningsmyndigheterna bör 
ansvara för alla de funktioner som 
förtecknas i artikel 114 i förordning (EU) 
nr […]/2012 (grundförordningen), 
inklusive förvaltningskontroller för att 
garantera enhetliga krav i hela 
programområdet. När en europeisk 
gruppering för territoriellt samarbete eller
annat rättssubjekt, som upprättats enligt 
ett av de deltagande ländernas 
lagstiftning, har utsetts som 
förvaltningsmyndighet bör den ha 
befogenhet att genomföra sådana 
granskningar, eftersom alla deltagande 
medlemsstater är företrädda i 
grupperingens organ. Även om ingen sådan 
gruppering har utsetts bör 
förvaltningsmyndigheten få befogenheter 
från de deltagande medlemsstaterna att 
utföra granskningar av hela 
programområdet.

Or. pl

Ändringsförslag 97
Younous Omarjee

Förslag till förordning
Skäl 31
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(31) En enda revisionsmyndighet bör 
ansvara för att genomföra alla funktioner 
som förtecknas i artikel 116 i förordning 
(EU) nr […]/2012 [grundförordningen] för 
att garantera enhetliga krav i hela 
programområdet. Om detta inte är möjligt 
bör det finnas en grupp revisorer som kan 
bistå programmets revisionsmyndighet.

(31) En enda revisionsmyndighet bör 
ansvara för att genomföra alla funktioner 
som förtecknas i artikel 116 i förordning 
(EU) nr […]/2012 [grundförordningen] för 
att garantera enhetliga krav i hela 
programområdet. Om detta inte är möjligt 
bör en grupp revisorer, eller särskilda 
villkor när det gäller samarbete mellan 
regioner som omfattas av artikel 349 i 
fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt och tredjeland, kunna bistå 
programmets revisionsmyndighet.

Or. fr

Motivering

Dessa regler bör antas i samband med samarbetet i regioner som omfattas av fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt med deras angränsande tredjeländer.

Ändringsförslag 98
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Förslag till förordning
Skäl 31

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(31) En enda revisionsmyndighet bör 
ansvara för att genomföra alla funktioner 
som förtecknas i artikel 116 i förordning 
(EU) nr […]/2012 [grundförordningen] för 
att garantera enhetliga krav i hela 
programområdet. Om detta inte är möjligt 
bör det finnas en grupp revisorer som kan 
bistå programmets revisionsmyndighet.

(31) En enda revisionsmyndighet bör 
ansvara för att genomföra alla funktioner 
som förtecknas i artikel 116 i förordning 
(EU) nr […]/2012 [grundförordningen] för 
att garantera enhetliga krav i hela 
programområdet. Om detta inte är möjligt 
bör en grupp revisorer, eller särskilda 
villkor när det gäller samarbete mellan 
regioner i de yttersta randområdena och 
tredjeland, kunna bistå programmets 
revisionsmyndighet.

Or. fr
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Motivering

Reglerna för samarbetet mellan de yttersta randområdena och angränsande tredjeländer bör 
kunna anpassas.

Ändringsförslag 99
Younous Omarjee

Förslag till förordning
Skäl 35

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(35) Det är nödvändigt att förtydliga de 
tillämpliga bestämmelserna för ekonomisk 
förvaltning, programplanering, 
övervakning, utvärdering och kontroll med 
avseende på tredjeländers deltagande i 
transnationella och mellanregionala 
samarbetsprogram. Dessa bestämmelser 
bör fastställas inom det relevanta 
samarbetsprogrammet och/eller det 
relevanta finansieringsavtalet mellan 
kommissionen, varje tredjeland och den 
medlemsstat som står som värd för 
förvaltningsmyndigheten för det relevanta 
samarbetsprogrammet.

(35) Det är nödvändigt att förtydliga de 
tillämpliga bestämmelserna för ekonomisk 
förvaltning, programplanering, 
övervakning, utvärdering och kontroll med 
avseende på tredjeländers deltagande i 
gränsöverskridande, transnationella och 
mellanregionala samarbetsprogram, 
särskilt när regioner som omfattas av 
artikel 349 i fördraget om europeiska 
unionens funktionssätt är inblandade. 
Dessa bestämmelser bör fastställas inom 
det relevanta samarbetsprogrammet 
och/eller det relevanta finansieringsavtalet 
mellan kommissionen, varje tredjeland och 
den medlemsstat som står som värd för 
förvaltningsmyndigheten för det relevanta 
samarbetsprogrammet.

Or. fr

Motivering

Gränsöverskridande samarbete bör införlivas i skälen. Det måste dessutom beaktas när det 
gäller tredjeland och regioner som omfattas av artikel 349 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt.

Ändringsförslag 100
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Förslag till förordning
Skäl 35
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(35) Det är nödvändigt att förtydliga de 
tillämpliga bestämmelserna för ekonomisk 
förvaltning, programplanering, 
övervakning, utvärdering och kontroll med 
avseende på tredjeländers deltagande i 
transnationella och mellanregionala 
samarbetsprogram. Dessa bestämmelser 
bör fastställas inom det relevanta 
samarbetsprogrammet och/eller det 
relevanta finansieringsavtalet mellan 
kommissionen, varje tredjeland och den 
medlemsstat som står som värd för 
förvaltningsmyndigheten för det relevanta 
samarbetsprogrammet.

(35) Det är nödvändigt att förtydliga de 
tillämpliga bestämmelserna för ekonomisk 
förvaltning, programplanering, 
övervakning, utvärdering och kontroll med 
avseende på tredjeländers deltagande i 
gränsöverskridande, transnationella och 
mellanregionala samarbetsprogram, 
särskilt när regioner i de yttersta 
randområdena är inblandade. Dessa 
bestämmelser bör fastställas inom det 
relevanta samarbetsprogrammet och/eller 
det relevanta finansieringsavtalet mellan 
kommissionen, varje tredjeland och den 
medlemsstat som står som värd för 
förvaltningsmyndigheten för det relevanta 
samarbetsprogrammet.

Or. fr

Motivering

Det finns a priori ingen anledning att utesluta gränsöverskridande samarbete från skälen. 
Inom finansieringsavtalet bör hänsyn också tas till samarbetet mellan tredjeland och de 
yttersta randområdena.

Ändringsförslag 101
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2) Transnationellt samarbete över större 
transnationella territorier, där nationella, 
regionala och lokala myndigheter 
medverkar, eller gränsöverskridande 
samarbete avseende havsområden i fall där 
gränsöverskridande samarbete inte är 
tillämpligt, i syfte att nå en högre grad av 
territoriell integrering för dessa territorier 
och på så sätt bidra till territoriell 
sammanhållning i unionen.

2) Transnationellt samarbete över större 
transnationella territorier, där nationella, 
regionala och lokala myndigheter 
medverkar, eller gränsöverskridande 
samarbete avseende havsområden i fall där 
gränsöverskridande samarbete inte är 
tillämpligt, i syfte att nå en högre grad av 
territoriell integrering för dessa territorier 
och på så sätt bidra till territoriell 
sammanhållning i unionen. Öregioner bör 
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i detta sammanhang få särskild 
uppmärksamhet.

Or. fr

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

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2) Transnationellt samarbete över större 
transnationella territorier, där nationella, 
regionala och lokala myndigheter 
medverkar, eller gränsöverskridande 
samarbete avseende havsområden i fall där 
gränsöverskridande samarbete inte är 
tillämpligt, i syfte att nå en högre grad av
territoriell integrering för dessa territorier 
och på så sätt bidra till territoriell 
sammanhållning i unionen.

2) Transnationellt samarbete över större 
transnationella territorier, där nationella, 
regionala och lokala myndigheter 
medverkar, eller gränsöverskridande 
samarbete avseende havsområden samt 
regionalt gränsöverskridande samarbete i 
fall där gränsöverskridande samarbete inte 
är tillämpligt, i syfte att nå en högre grad 
av territoriell integrering för dessa 
territorier och på så sätt bidra till territoriell 
sammanhållning i unionen.

Or. es

Ändringsförslag 103
Richard Seeber

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Transnationellt samarbete över större 
transnationella territorier, där nationella, 
regionala och lokala myndigheter 
medverkar, eller gränsöverskridande 
samarbete avseende havsområden i fall där 
gränsöverskridande samarbete inte är 
tillämpligt, i syfte att nå en högre grad av 
territoriell integrering för dessa territorier 

(2) Transnationellt samarbete över större 
transnationella territorier, där nationella, 
regionala och lokala myndigheter 
medverkar, eller gränsöverskridande 
samarbete avseende havsområden i fall där 
gränsöverskridande samarbete inte är 
tillämpligt, i syfte att nå en högre grad av 
territoriell integrering för dessa territorier 
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och på så sätt bidra till territoriell 
sammanhållning i unionen.

och på så sätt bidra till territoriell 
sammanhållning i unionen. De 
transnationella områden som står inför 
gemensamma infrastrukturella, 
demografiska eller miljöbetingade 
utmaningar, som fallet är i alpområdet, 
ska man i detta sammanhang ge särskilt 
utrymme för. Att skapa en ”makroregion 
alpområde” skulle väsentligt underlätta 
det regionala och gränsövergripande 
samarbetet för aktörerna. 

Or. de

Motivering

Alpområdet står inför särskilda demografiska och naturbetingade utmaningar. 
Makroregioner är ett förnuftigt och användbart instrument för att bemöta dessa utmaningar 
på ett gränsövergripande sätt. Att skapa en makroregion alpområde skulle medföra stora 
fördelar för lokalbefolkningen.

Ändringsförslag 104
Fiorello Provera

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led 3 – stycke a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) utbyte mellan parterna i hela unionen av 
erfarenheter från tematiska mål när det 
gäller att kartlägga och sprida god praxis 
med tanke på att överföra denna till 
operativa program inom målet Investering 
för tillväxt och sysselsättning,

a) utbyte mellan parterna i hela unionen av 
erfarenheter från tematiska och 
territoriella mål när det gäller att kartlägga 
och sprida god praxis med tanke på att 
överföra denna till operativa program inom 
målet Investering för tillväxt och 
sysselsättning,

Or. fr

Ändringsförslag 105
François Alfonsi, Catherine Grèze

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led 3 – stycke a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) utbyte mellan parterna i hela unionen av 
erfarenheter från tematiska mål när det 
gäller att kartlägga och sprida god praxis 
med tanke på att överföra denna till 
operativa program inom målet Investering 
för tillväxt och sysselsättning,

a) utbyte mellan parterna i hela unionen av 
erfarenheter från tematiska och 
territoriella mål när det gäller att kartlägga 
och sprida god praxis med tanke på att 
överföra denna till operativa program inom 
målet Investering för tillväxt och 
sysselsättning,

Or. fr

Ändringsförslag 106
Niccolò Rinaldi

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led 3 – stycke a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) utbyte mellan parterna i hela unionen av 
erfarenheter från tematiska mål när det 
gäller att kartlägga och sprida god praxis 
med tanke på att överföra denna till 
operativa program inom målet Investering 
för tillväxt och sysselsättning,

a) utbyte mellan parterna i hela unionen av 
erfarenheter från tematiska och 
territoriella mål när det gäller att kartlägga 
och sprida god praxis med tanke på att 
överföra denna till operativa program inom 
målet Investering för tillväxt och 
sysselsättning,

Or. fr

Ändringsförslag 107
Pervenche Berès
för utskottet för sysselsättning och sociala frågor

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) utbyte mellan parterna i hela unionen av 
erfarenheter från tematiska mål när det 
gäller att kartlägga och sprida god praxis 
med tanke på att överföra denna till 

a) utbyte mellan parterna i hela unionen av 
erfarenheter från tematiska mål när det 
gäller att kartlägga och sprida god praxis 
med tanke på att överföra denna till 
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operativa program inom målet Investering 
för tillväxt och sysselsättning,

operativa program inom målet Investering 
för tillväxt och sysselsättning och fastställa 
tydliga och mätbara mål som bör bidra till 
att uppnå de nationella målen i 
Europa 2020-strategin,

Or. en

Ändringsförslag 108
François Alfonsi, Catherine Grèze

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – stycke 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) utbyte av erfarenheter när det gäller att 
kartlägga, överföra och sprida god praxis 
rörande hållbar stads- och 
landsbygdsutveckling

b) Utbyte av erfarenheter när det gäller att 
kartlägga, överföra och sprida god praxis 
rörande hållbar stads- och 
landsbygdsutveckling och att ta hänsyn till 
territoriella särdrag, t.ex. permanenta 
naturrelaterade och geografiska 
nackdelar.

Or. fr

Ändringsförslag 109
Fiorello Provera

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – stycke 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) utbyte av erfarenheter när det gäller att 
kartlägga, överföra och sprida god praxis 
rörande hållbar stads- och 
landsbygdsutveckling

b) Utbyte av erfarenheter när det gäller att 
kartlägga, överföra och sprida god praxis 
rörande hållbar stads- och 
landsbygdsutveckling och ta hänsyn till 
territoriella särdrag, t.ex. permanenta 
naturrelaterade och geografiska 
nackdelar enligt artikel 174 i fördraget 
om Europeiska unionens funktionssätt.
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Or. fr

Ändringsförslag 110
Niccolò Rinaldi

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – stycke 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) utbyte av erfarenheter när det gäller att 
kartlägga, överföra och sprida god praxis 
rörande hållbar stads- och 
landsbygdsutveckling

b) Utbyte av erfarenheter när det gäller att 
kartlägga, överföra och sprida god praxis 
rörande hållbar stads- och 
landsbygdsutveckling och ta hänsyn till 
territoriella särdrag, t.ex. permanenta 
naturrelaterade och geografiska 
nackdelar enligt artikel 174 i fördraget 
om Europeiska unionens funktionssätt.

Or. fr

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

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – stycke 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) utbyte av erfarenheter när det gäller att 
kartlägga, överföra och sprida god praxis 
rörande hållbar stads- och 
landsbygdsutveckling,

b) Utbyte av erfarenheter när det gäller att 
kartlägga, överföra och sprida god praxis 
rörande hållbar stads- och 
landsbygdsutveckling och ta hänsyn till 
territoriella särdrag, t.ex. permanenta 
naturrelaterade och geografiska 
nackdelar enligt artikel 174 i fördraget 
om Europeiska unionens funktionssätt.

Or. fr

Ändringsförslag 112
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid
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Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – stycke 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) utbyte av erfarenheter när det gäller att 
kartlägga, överföra och sprida god praxis 
och innovativa synsätt kring åtgärder inom 
territoriellt samarbete och användningen av 
europeiska grupperingar för territoriellt 
samarbete,

c) utbyte av erfarenheter när det gäller att 
kartlägga, överföra och sprida god praxis 
och innovativa synsätt kring åtgärder och 
genomförande av program inom 
territoriellt samarbete och användningen av 
europeiska grupperingar för territoriellt 
samarbete,

Or. fr

Motivering

I ändringsförslaget hänvisas till Interact-programmets roll vars syfte också är att samla och 
överföra god praxis mellan programmens förvaltningsmyndigheter.

Ändringsförslag 113
Pervenche Berès
för utskottet för sysselsättning och sociala frågor

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – punkt 3 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) analys av utvecklingstrender för syftena 
för territoriell sammanhållning och en 
harmonisk utveckling av det europeiska 
territoriet genom undersökningar, 
insamling av data och andra åtgärder.

d) analys av utvecklingstrender för syftena 
för territoriell och social sammanhållning 
och en harmonisk utveckling av det 
europeiska territoriet genom 
undersökningar, insamling av data och 
andra åtgärder.

Or. en

Ändringsförslag 114
Richard Seeber
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Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led 3 da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) utveckling av regioner som i särskilt 
hög grad är drabbade av infrastrukturella 
och demografiska problem, som till 
exempel alpregioner.

Or. de

Motivering

Bergsområden står på grund av sin natur inför särskilda utmaningar. De måste kämpa mot 
många problem, som till exempelutflyttning, och ekonomisk belastning. Det är därför
önskvärt att särskilt uppmärksamma dessa regioner.

Ändringsförslag 115
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För gränsöverskridande samarbete ska de 
regioner som får stöd vara Nuts 3-regioner 
i unionen, längs alla inre och yttre 
markgränser, utöver sådana som omfattas 
av program inom unionens 
finansieringsinstrument för yttre 
förbindelser, samt alla unionens Nuts 3-
regioner längs sjögränser som är 
separerade med högst 150 km, utan att det 
påverkar de eventuella justeringar som 
behövs för att trygga samarbetsåtgärdens 
enhetlighet och kontinuitet i 
programområden för programperioden 
2007–2013.

För gränsöverskridande samarbete ska de 
regioner som får stöd vara Nuts 3-regioner 
i unionen, längs alla inre och yttre 
markgränser, utöver sådana som omfattas 
av program inom unionens 
finansieringsinstrument för yttre 
förbindelser, samt alla unionens Nuts 3-
regioner längs sjögränser utan att det 
påverkar de eventuella justeringar som 
behövs för att trygga samarbetsåtgärdens 
enhetlighet och kontinuitet i 
programområden för programperioden 
2007–2013.

Or. fr

Ändringsförslag 116
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Younous Omarjee

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För gränsöverskridande samarbete ska de 
regioner som får stöd vara Nuts 3-regioner 
i unionen, längs alla inre och yttre 
markgränser, utöver sådana som omfattas 
av program inom unionens 
finansieringsinstrument för yttre 
förbindelser, samt alla unionens Nuts 3-
regioner längs sjögränser som är 
separerade med högst 150 km, utan att det 
påverkar de eventuella justeringar som 
behövs för att trygga samarbetsåtgärdens 
enhetlighet och kontinuitet i 
programområden för programperioden 
2007–2013.

För gränsöverskridande samarbete ska de 
regioner som får stöd vara Nuts 3-regioner 
i unionen, längs alla inre och yttre 
markgränser, utöver sådana som omfattas 
av program inom unionens 
finansieringsinstrument för yttre 
förbindelser, samt alla unionens Nuts 3-
regioner längs sjögränser som är 
separerade med högst 150 km, utom 
regioner i unionens yttersta randområden 
och öregioner, för vilka denna 
begränsning inte gäller, utan att det 
påverkar de eventuella justeringar som 
behövs för att trygga samarbetsåtgärdens 
enhetlighet och kontinuitet i 
programområden för programperioden 
2007–2013.

Or. fr

Ändringsförslag 117
Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel Mato Adrover, Veronica Lope Fontagné

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För gränsöverskridande samarbete ska de 
regioner som får stöd vara Nuts 3-regioner 
i unionen, längs alla inre och yttre 
markgränser, utöver sådana som omfattas 
av program inom unionens 
finansieringsinstrument för yttre 
förbindelser, samt alla unionens Nuts 3-
regioner längs sjögränser som är 
separerade med högst 150 km, utan att det 
påverkar de eventuella justeringar som 
behövs för att trygga samarbetsåtgärdens 

För gränsöverskridande samarbete ska de 
regioner som får stöd vara Nuts 3-regioner 
i unionen, längs alla inre och yttre 
markgränser, utöver sådana som omfattas 
av program inom unionens 
finansieringsinstrument för yttre 
förbindelser, samt alla unionens Nuts 3-
regioner längs sjögränser som är 
separerade med högst 150 km, utan att det 
påverkar de eventuella justeringar som 
behövs för att trygga samarbetsåtgärdens 
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enhetlighet och kontinuitet i 
programområden för programperioden 
2007–2013.

enhetlighet och kontinuitet i 
programområden för programperioden 
2007–2013. För att främja samarbetet 
inom gemensamma strategier i ett 
funktionellt område ska detta avstånd 
varken gälla för de yttersta randområdena 
eller för öar inom gränserna för deras 
havsområden.

Or. es

Ändringsförslag 118
Giommaria Uggias, Ramona Nicole Mănescu, Vincenzo Iovine

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För gränsöverskridande samarbete ska de 
regioner som får stöd vara Nuts 3-regioner 
i unionen, längs alla inre och yttre 
markgränser, utöver sådana som omfattas 
av program inom unionens 
finansieringsinstrument för yttre 
förbindelser, samt alla unionens Nuts 3-
regioner längs sjögränser som är 
separerade med högst 150 km, utan att det 
påverkar de eventuella justeringar som 
behövs för att trygga samarbetsåtgärdens 
enhetlighet och kontinuitet i 
programområden för programperioden 
2007–2013.

För gränsöverskridande samarbete ska de 
regioner som får stöd vara Nuts 3-regioner 
i unionen, längs alla inre och yttre 
markgränser, utöver sådana som omfattas 
av program inom unionens 
finansieringsinstrument för yttre 
förbindelser, samt alla unionens Nuts 3-
regioner längs sjögränser som är 
separerade med högst 150 km, utan att det 
påverkar de eventuella justeringar som 
behövs för att trygga samarbetsåtgärdens 
enhetlighet och kontinuitet i 
programområden för programperioden 
2007–2013. Den ovan nämnda gränsen på 
högst 150 km ska inte gälla för öregioner 
inom gränserna för deras havsområde, 
för att främja samarbetsåtgärder som 
bygger på en gemensam strategi inom 
deras funktionella område.

Or. en

Ändringsförslag 119
Eleni Theocharous
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Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För gränsöverskridande samarbete ska de 
regioner som får stöd vara Nuts 3-regioner 
i unionen, längs alla inre och yttre 
markgränser, utöver sådana som omfattas 
av program inom unionens 
finansieringsinstrument för yttre 
förbindelser, samt alla unionens Nuts 3-
regioner längs sjögränser som är 
separerade med högst 150 km, utan att det 
påverkar de eventuella justeringar som 
behövs för att trygga samarbetsåtgärdens 
enhetlighet och kontinuitet i 
programområden för programperioden 
2007–2013.

För gränsöverskridande samarbete ska de 
regioner som får stöd vara Nuts 3-regioner 
i unionen, längs alla inre och yttre 
markgränser, utöver sådana som omfattas 
av program inom unionens 
finansieringsinstrument för yttre 
förbindelser, samt alla unionens Nuts 3-
regioner längs sjögränser som är 
separerade med högst 150 km, utan att det 
påverkar de eventuella justeringar som 
behövs för att trygga samarbetsåtgärdens 
enhetlighet och kontinuitet i 
programområden för programperioden 
2007–2013. Den ovan nämnda gränsen på 
högst 150 km ska inte gälla för öregioner 
inom gränserna för deras havsområde, 
för att främja samarbetsåtgärder som 
bygger på en gemensam strategi inom 
deras funktionella område.

Or. en

Motivering

Gränsen på 150 km är inte relevant för regioner som är isolerade av havet, och sedan länge 
samarbetar inom sitt havsområde. Öregioner bör undantas från denna begränsning.

Ändringsförslag 120
Nuno Teixeira

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För gränsöverskridande samarbete ska de 
regioner som får stöd vara Nuts 3-regioner 
i unionen, längs alla inre och yttre 
markgränser, utöver sådana som omfattas 
av program inom unionens 

För gränsöverskridande samarbete ska de 
regioner som får stöd vara Nuts 3-regioner 
i unionen, längs alla inre och yttre 
markgränser, utöver sådana som omfattas 
av program inom unionens 
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finansieringsinstrument för yttre 
förbindelser, samt alla unionens Nuts 3-
regioner längs sjögränser som är 
separerade med högst 150 km, utan att det 
påverkar de eventuella justeringar som 
behövs för att trygga samarbetsåtgärdens 
enhetlighet och kontinuitet i 
programområden för programperioden 
2007–2013.

finansieringsinstrument för yttre 
förbindelser, samt alla unionens Nuts 3-
regioner längs sjögränser som är 
separerade med högst 150 km, utan att det 
påverkar de eventuella justeringar som 
behövs för att trygga samarbetsåtgärdens 
enhetlighet och kontinuitet i 
programområden för programperioden 
2007–2013. Detta avstånd gäller inte för 
de yttersta randområdena.

Or. pt

Motivering

Kriteriet för en avståndsgräns på 150 km har lett till att flera av de yttersta randområdena är 
utestängda från programmen för gränsöverskridande samarbete, till nackdel för deras 
gruppstatus. Med tanke på dessa regioners potential på området europeiskt territoriellt 
samarbete, i synnerhet genom samarbete med tredjeländer och länder som gränsar till 
unionen, och med beaktande av deras gynnsamma belägenhet, bör alla yttersta randområden 
inkluderas i den gränsöverskridande delen av det territoriella samarbetet.

Ändringsförslag 121
María Irigoyen Pérez, Juan Fernando López Aguilar

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För gränsöverskridande samarbete ska de 
regioner som får stöd vara Nuts 3-regioner 
i unionen, längs alla inre och yttre 
markgränser, utöver sådana som omfattas 
av program inom unionens 
finansieringsinstrument för yttre 
förbindelser, samt alla unionens Nuts 3-
regioner längs sjögränser som är 
separerade med högst 150 km, utan att det 
påverkar de eventuella justeringar som 
behövs för att trygga samarbetsåtgärdens 
enhetlighet och kontinuitet i 
programområden för programperioden 
2007–2013.

För gränsöverskridande samarbete ska de 
regioner som får stöd vara Nuts 3-regioner 
i unionen, längs alla inre och yttre 
markgränser, utöver sådana som omfattas 
av program inom unionens 
finansieringsinstrument för yttre 
förbindelser, samt alla unionens Nuts 3-
regioner längs sjögränser som är 
separerade med högst 150 km, utan att det 
påverkar de eventuella justeringar som 
behövs för att trygga samarbetsåtgärdens 
enhetlighet och kontinuitet i 
programområden för programperioden 
2007–2013. Detta avstånd ska inte gälla 
för de yttersta randområdena.
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Or. es

Motivering

Det fastställda kriteriet på 150 km, som redan från början utesluter vissa av de yttersta 
randområdena på grund av deras läge, stämmer illa överens med själva den europeiska 
strategin till förmån för de yttersta randområdena. I denna anges, som ett av tre huvudsakliga 
handlingsområden, en starkare regional integrering av de yttersta randområdena inom deras 
respektive områden. Utnyttjandet av det geostrategiska läget utgör dessutom ett av de 
områden som för de yttersta randområdenas vidkommande har en potential och ett högt 
mervärde som kan resultera i en vinst för hela EU.

Ändringsförslag 122
María Irigoyen Pérez, Teresa Riera Madurell

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För gränsöverskridande samarbete ska de 
regioner som får stöd vara Nuts 3-regioner 
i unionen, längs alla inre och yttre 
markgränser, utöver sådana som omfattas 
av program inom unionens 
finansieringsinstrument för yttre 
förbindelser, samt alla unionens Nuts 3-
regioner längs sjögränser som är 
separerade med högst 150 km, utan att det 
påverkar de eventuella justeringar som 
behövs för att trygga samarbetsåtgärdens 
enhetlighet och kontinuitet i 
programområden för programperioden 
2007–2013.

För gränsöverskridande samarbete ska de 
regioner som får stöd vara Nuts 3-regioner 
i unionen, längs alla inre och yttre 
markgränser, utöver sådana som omfattas 
av program inom unionens 
finansieringsinstrument för yttre 
förbindelser, samt alla unionens Nuts 3-
regioner längs sjögränser som är 
separerade med högst 150 km, utan att det 
påverkar de eventuella justeringar som 
behövs för att trygga samarbetsåtgärdens 
enhetlighet och kontinuitet i 
programområden för programperioden 
2007–2013. För att främja 
samarbetsåtgärder som utgår från en 
gemensam strategi inom deras 
funktionella område ska det största 
avståndet på 150 km inte gälla för 
öregioner inom deras havsområde.

Or. es

Motivering

Gränsen på 150 km skulle göra det omöjligt för vissa europeiska öregioner att samarbeta 
med andra regioner med vilka de delar liknande problem som kan hanteras utifrån det 
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gränsöverskridande samarbetet.

Ändringsförslag 123
Luís Paulo Alves

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För gränsöverskridande samarbete ska de 
regioner som får stöd vara Nuts 3-regioner 
i unionen, längs alla inre och yttre 
markgränser, utöver sådana som omfattas 
av program inom unionens 
finansieringsinstrument för yttre 
förbindelser, samt alla unionens Nuts 3-
regioner längs sjögränser som är 
separerade med högst 150 km, utan att det 
påverkar de eventuella justeringar som 
behövs för att trygga samarbetsåtgärdens 
enhetlighet och kontinuitet i 
programområden för programperioden 
2007–2013.

För gränsöverskridande samarbete ska de 
regioner som får stöd vara Nuts 3-regioner 
i unionen, längs alla inre och yttre 
markgränser, utöver sådana som omfattas 
av program inom unionens 
finansieringsinstrument för yttre 
förbindelser, samt alla unionens Nuts 3-
regioner längs sjögränser som är 
separerade med högst 150 km, utan att det 
påverkar de eventuella justeringar som 
behövs för att trygga samarbetsåtgärdens 
enhetlighet och kontinuitet i 
programområden för programperioden 
2007–2013, utöver de yttersta 
randområdena, som inte omfattas av detta 
kriterium för geografiskt avstånd.

Or. pt

Ändringsförslag 124
Richard Seeber

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För gränsöverskridande samarbete ska de 
regioner som får stöd vara Nuts 3-regioner 
i unionen, längs alla inre och yttre 
markgränser, utöver sådana som omfattas 
av program inom unionens 
finansieringsinstrument för yttre 
förbindelser, samt alla unionens Nuts 3-

För gränsöverskridande samarbete ska de 
regioner som får stöd vara Nuts 3-regioner 
i unionen, längs alla inre och yttre 
markgränser (inbegripet regioner som 
omfattas av programmen för 
perioden 2007–2013 i enlighet med 
artikel 21 i Europaparlamentets och 
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regioner längs sjögränser som är 
separerade med högst 150 km, utan att det 
påverkar de eventuella justeringar som 
behövs för att trygga samarbetsåtgärdens 
enhetlighet och kontinuitet i 
programområden för programperioden 
2007–2013.

rådets förordning (EG) nr 1080/2006 av 
den 5 juli 2006 om Europeiska regionala 
utvecklingsfonden), utöver sådana som 
omfattas av program inom unionens 
finansieringsinstrument för yttre 
förbindelser, samt alla unionens Nuts 3-
regioner längs sjögränser som är 
separerade med högst 150 km, utan att det 
påverkar de eventuella justeringar som 
behövs för att trygga samarbetsåtgärdens 
enhetlighet och kontinuitet i 
programområden för programperioden 
2007–2013.

Or. en

Motivering

Ohne die Einbeziehung der bestehenden 20% Gebiete würden den zukünftigen programmen 
wesentliche Kooperationspartner fehlen um strategische Themen umzusetzen.

Ändringsförslag 125
Rosa Estaràs Ferragut, Salvador Sedó i Alabart

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det gränsöverskridande samarbetet bör 
utvidgas till Nuts 2-regioner eller till 
nivån för befintliga gränsöverskridande 
samarbeten, som exempelvis 
euroregioner, förutsatt att det bidrar till 
att främja utvecklingen av stärkta 
samarbeten mellan ett begränsat antal 
regioner.

Or. es

Ändringsförslag 126
Rosa Estaràs Ferragut, Salvador Sedó i Alabart
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Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 3b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att främja samarbetsåtgärder som 
utgår från en gemensam strategi inom 
deras funktionella område ska den 
maximala gränsen på 150 km inte gälla 
för öregioner inom gränserna för deras 
havsområde.

Or. es

Ändringsförslag 127
Francesco De Angelis, Patrice Tirolien

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När medlemsstaterna lämnar in utkast till 
program för gränsöverskridande samarbete 
kan de begära att ytterligare Nuts 3-
regioner intill regionerna som förtecknas i 
beslutet enligt andra stycket läggs till ett 
visst gränsöverskridande område, och de 
ska också motivera sin begäran.

När medlemsstaterna lämnar in utkast till 
program för gränsöverskridande samarbete 
kan de begära att ytterligare Nuts 3-
regioner intill regionerna som förtecknas i 
beslutet enligt andra stycket eller på 
Nuts 2-nivå läggs till ett visst 
gränsöverskridande område, särskilt för att 
ta hänsyn till euroområden och det 
geografiska tillämpningsområdet för deras 
strukturprojekt.

Or. fr

Ändringsförslag 128
François Alfonsi, Catherine Grèze

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När medlemsstaterna lämnar in utkast till När medlemsstaterna lämnar in utkast till 
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program för gränsöverskridande samarbete 
kan de begära att ytterligare Nuts 3-
regioner intill regionerna som förtecknas i 
beslutet enligt andra stycket läggs till ett 
visst gränsöverskridande område, och de 
ska också motivera sin begäran.

program för gränsöverskridande samarbete 
kan de begära att ytterligare Nuts 3-
regioner intill regionerna som förtecknas i 
beslutet enligt andra stycket eller de 
regioner på nivå Nuts 2 som de hör till
läggs till ett visst gränsöverskridande 
område, särskilt för att täcka 
Euroregioner och arbetsgemenskaper 
samt det geografiska tillämpningsområdet 
för deras strukturprojekt.
Genom tillämpning av artikel 174 i 
fördraget om Europeiska unionens
funktionssätt är öar i ett och samma 
havsområde stödberättigade från dessa 
program utan begränsning av Nuts-nivå 
eller avstånd.

Or. fr

Ändringsförslag 129
Fiorello Provera

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När medlemsstaterna lämnar in utkast till 
program för gränsöverskridande samarbete 
kan de begära att ytterligare Nuts 3-
regioner intill regionerna som förtecknas i 
beslutet enligt andra stycket läggs till ett 
visst gränsöverskridande område, och de 
ska också motivera sin begäran.

.

När medlemsstaterna lämnar in utkast till 
program för gränsöverskridande samarbete 
kan de begära att ytterligare Nuts 3-
regioner intill regionerna som förtecknas i 
beslutet enligt andra stycket läggs till ett 
visst gränsöverskridande område. De ska 
också motivera sin begäran för att 
Euroregioner och arbetsgemenskaper ska 
täckas och om projekten är 
strukturerande för ett gränsområde kan 
ett geografiskt tillämpningsområde på 
Nuts 2-nivå undantagsvis utnyttjas för ett 
bestämt gränsöverskridande område.

Or. fr
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Ändringsförslag 130
Niccolò Rinaldi

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När medlemsstaterna lämnar in utkast till 
program för gränsöverskridande samarbete 
kan de begära att ytterligare Nuts 3-
regioner intill regionerna som förtecknas i 
beslutet enligt andra stycket läggs till ett 
visst gränsöverskridande område, och de 
ska också motivera sin begäran.

När medlemsstaterna lämnar in utkast till 
program för gränsöverskridande samarbete 
kan de begära att ytterligare Nuts 3-
regioner intill regionerna som förtecknas i 
beslutet enligt andra stycket läggs till ett 
visst gränsöverskridande område. De ska 
också motivera sin begäran. För att täcka 
Euroregioner och arbetsgemenskaper om 
projekten är strukturerande för ett 
gränsområde kan ett geografiskt 
tillämpningsområde på Nuts 2-nivå 
undantagsvis utnyttjas för ett bestämt 
gränsöverskridande område.

Or. fr

Ändringsförslag 131
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utan att det påverkar tillämpningen av 
artikel 19.2 och 19.3 kan 
gränsöverskridande samarbetsprogram 
täcka regioner i Norge, Schweiz, 
Liechtenstein, Andorra, Monaco och San 
Marino samt tredjeländer eller territorier 
som gränsar till de yttersta randområdena.

Utan att det påverkar tillämpningen av 
artikel 19.2 och 19.3 kan 
gränsöverskridande samarbetsprogram 
täcka regioner i Norge, Schweiz, 
Liechtenstein, Andorra, Monaco och San 
Marino samt tredjeländer eller territorier 
som gränsar till de yttersta randområdena.
Tredjeländerna ska lämna ett bidrag till 
program som de deltar i. Detta bidrag 
nämns i artikel 7.2 f i 
finansieringsplanen. Bidraget är frivilligt 
för tredjeländer eller territorier som 
gränsar till de yttersta randområdena och 
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är inte ett villkor för deras deltagande.

Or. fr

Motivering

När programmets stödberättigade område omfattar de angivna tredjeländerna (Norge, 
Schweiz, Liechtenstein, Andorra och San Marino) är det logiskt att de lämnar ett bidrag och 
att det ska lämnas redan från början. De europeiska tredjeländerna har en helt annan 
ekonomisk situation än de yttersta randområdena. När tredjeländer som gränsar till de 
yttersta randområdena inte kan lämna bidrag, ska deras deltagande inte äventyras.

Ändringsförslag 132
Nuno Teixeira

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utan att det påverkar tillämpningen av 
artikel 19.2 och 19.3 kan 
gränsöverskridande samarbetsprogram 
täcka regioner i Norge, Schweiz, 
Liechtenstein, Andorra, Monaco och San 
Marino samt tredjeländer eller territorier 
som gränsar till de yttersta randområdena.

Utan att det påverkar tillämpningen av 
artikel 19.2 och 19.3 kan 
gränsöverskridande samarbetsprogram 
täcka regioner i Norge, Schweiz, 
Liechtenstein, Andorra, Monaco och San 
Marino samt tredjeländer eller territorier 
som gränsar till de yttersta randområdena, 
inklusive länder som dessa regioner har 
särskilda historiska och kulturella 
kopplingar till.

Or. pt

Motivering

Det är viktigt att de yttersta randområdena garanterar gränsöverskridande och 
transnationellt samarbete (se artikel 3.4) med tredjeländer eller territorier som gränsar till 
unionen och i synnerhet med sådana länder som dessa regioner har särskilda historiska och 
kulturella kopplingar till.

Ändringsförslag 133
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Alain Cadec, Maurice Ponga
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Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För transnationellt samarbete ska 
kommissionen anta förteckningen över 
transnationella områden som ska få stöd 
med uppdelning efter samarbetsprogram 
och med täckning av Nuts 2-regioner 
samtidigt som kommissionen genom 
genomförandeakter ser till att samarbetet 
på grundval av tidigare program kan 
fortsätta i större sammanhängande 
områden. Dessa genomförandeakter ska 
antas i enlighet med det rådgivande 
förfarandet enligt artikel 30.2.

För transnationellt samarbete ska 
kommissionen anta förteckningen över 
transnationella områden som ska få stöd 
med uppdelning efter samarbetsprogram 
och med täckning av Nuts 2-regioner 
samtidigt som kommissionen genom 
genomförandeakter lyfter fram 
makroregionala strategier såväl för 
aktuella som framtida havsområden.
Kommissionen ser till att samarbetet på 
grundval av tidigare program kan fortsätta i 
större sammanhängande områden. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det rådgivande förfarandet enligt 
artikel 30.2.

Or. fr

Motivering

Med tanke på tänkbar överlappning mellan existerande och framtida makroregioner, 
havsområden och områden som omfattas av transnationella program, bör definitionen av 
transnationella områden omfatta aktuella och framtida makroregionala strategier för att 
säkerställa en samstämmig territoriell utveckling.

Ändringsförslag 134
Fiorello Provera

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För transnationellt samarbete ska 
kommissionen anta förteckningen över 
transnationella områden som ska få stöd 
med uppdelning efter samarbetsprogram 
och med täckning av Nuts 2-regioner 
samtidigt som kommissionen genom 
genomförandeakter ser till att samarbetet 
på grundval av tidigare program kan 

För transnationellt samarbete ska 
kommissionen genom genomförandeakter
anta förteckningen över transnationella 
områden som ska få stöd med uppdelning 
efter samarbetsprogram och med täckning 
av Nuts 2-regioner. Kommissionen ser till 
att samarbetet på grundval av tidigare 
program kan fortsätta i större 
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fortsätta i större sammanhängande 
områden. Dessa genomförandeakter ska 
antas i enlighet med det rådgivande 
förfarandet enligt artikel 30.2.

sammanhängande områden. För att 
förbättra effektiviteten vid 
programplaneringen bör identifierade 
transnationella områden täcka naturlig 
och mänsklig geografi och stora 
havsområden, flodbäcken och 
bergsområden behandlas genom 
uppdelning. Dessa genomförandeakter ska 
antas i enlighet med det rådgivande 
förfarandet enligt artikel 30.2.

Or. fr

Ändringsförslag 135
Catherine Grèze, François Alfonsi

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För transnationellt samarbete ska 
kommissionen anta förteckningen över 
transnationella områden som ska få stöd 
med uppdelning efter samarbetsprogram 
och med täckning av Nuts 2-regioner 
samtidigt som kommissionen genom 
genomförandeakter ser till att samarbetet 
på grundval av tidigare program kan 
fortsätta i större sammanhängande 
områden. Dessa genomförandeakter ska 
antas i enlighet med det rådgivande 
förfarandet enligt artikel 30.2.

För transnationellt samarbete ska 
kommissionen genom genomförandeakter
anta förteckningen över transnationella 
områden som ska få stöd med uppdelning 
efter samarbetsprogram och med täckning 
av Nuts 2-regioner. Kommissionen ser till 
att samarbetet på grundval av tidigare 
program kan fortsätta i större 
sammanhängande områden. För att 
förbättra effektiviteten vid 
programplaneringen ska identifierade 
transnationella områden täcka naturlig 
och mänsklig geografi och stora 
havsområden, flodbäcken och 
bergsområden behandlas genom 
uppdelning. Dessa genomförandeakter ska 
antas i enlighet med det rådgivande 
förfarandet enligt artikel 30.2.

Or. fr

Ändringsförslag 136
Niccolò Rinaldi
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Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För transnationellt samarbete ska 
kommissionen anta förteckningen över 
transnationella områden som ska få stöd 
med uppdelning efter samarbetsprogram 
och med täckning av Nuts 2-regioner 
samtidigt som kommissionen genom 
genomförandeakter ser till att samarbetet 
på grundval av tidigare program kan 
fortsätta i större sammanhängande 
områden. Dessa genomförandeakter ska 
antas i enlighet med det rådgivande 
förfarandet enligt artikel 30.2.

För transnationellt samarbete ska 
kommissionen genom genomförandeakter
anta förteckningen över transnationella 
områden som ska få stöd med uppdelning 
efter samarbetsprogram och med täckning 
av Nuts 2-regioner. Kommissionen ser till 
att samarbetet på grundval av tidigare 
program kan fortsätta i större 
sammanhängande områden. För att 
förbättra effektiviteten av 
programplaneringen ska identifierade 
transnationella områden täcka naturlig 
och mänsklig geografi och stora 
havsområden, flodbäcken och 
bergsområden behandlas genom 
uppdelning. Dessa genomförandeakter ska 
antas i enlighet med det rådgivande 
förfarandet enligt artikel 30.2.

Or. fr

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

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. De yttersta randområdena kan i ett 
enda territoriellt samarbetsprogram 
inbegripa alla belopp som anslagits 
genom Eruf, vilka ovanstående punkter 
avser, inbegripet det extra anslaget i 
artikel 4.2.

Or. es
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Ändringsförslag 138
Nuno Teixeira

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. De yttersta randområdena kan i ett 
enda territoriellt samarbetsprogram 
inbegripa alla belopp som anslagits 
genom Eruf, vilka ovanstående punkter 
avser, inbegripet det extra anslaget i 
artikel 4.2.

Or. es

Motivering

Att alla Eruf-medel inbegrips i ett enda territoriellt samarbetsprogram gör det möjligt att 
genomföra en rationellare programplanering beträffande de yttersta randområdena, där 
skillnaden gentemot gränsöverskridande samarbete försvinner eftersom samarbetsområdena 
sammanfaller, vilket dessutom möjliggör utnyttjandet av synergier och en effektivare 
resursförvaltning samt ett bättre genomförande då det inte finns någon mening med att ha 
olika förvaltningsstrukturer som överlappar varandra.

Ändringsförslag 139
Francesco De Angelis

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Resurserna för målet Europeiskt 
territoriellt samarbete ska uppgå till 
3,48 % av de totala resurserna tillgängliga 
för budgetåtaganden från fonderna för 
perioden 2014–2020 i enlighet med 
artikel 83.1 i förordning (EU) nr .../2012 
[grundförordningen] (dvs. totalt 
11 700 000 004 euro) och ska fördelas 
enligt följande:

utgår

a) 73,24 % (dvs. totalt 8 569 000 003 euro) 
för gränsöverskridande samarbete.
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b) 20,78 % (dvs. totalt 2 431 000 001 euro) 
för transnationellt samarbete.
c) 5,98 % (dvs. totalt 700 000 000 euro) 
för mellanregionalt samarbete.

Or. it

Ändringsförslag 140
Markus Pieper, Manfred Weber, Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler, Hermann 
Winkler, Joachim Zeller, Herbert Reul, Michael Theurer

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Resurserna för målet Europeiskt 
territoriellt samarbete ska uppgå till 3,48 %
av de totala resurserna tillgängliga för 
budgetåtaganden från fonderna för 
perioden 2014–2020 i enlighet med 
artikel 83.1 i förordning (EU) nr .../2012 
[grundförordningen] (dvs. totalt 
11 700 000 004 euro) och ska fördelas 
enligt följande:

1. Resurserna för målet Europeiskt 
territoriellt samarbete ska uppgå till 7 % av 
de totala resurserna tillgängliga för 
budgetåtaganden från fonderna för 
perioden 2014–2020 i enlighet med 
artikel 83.1 i förordning (EU) nr .../2012 
[grundförordningen] (dvs. totalt xxx euro) 
och ska fördelas enligt följande:

Or. de

Ändringsförslag 141
Francesco De Angelis

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Resurserna för målet Europeiskt 
territoriellt samarbete ska uppgå till 3,48 %
av de totala resurserna tillgängliga för 
budgetåtaganden från fonderna för 
perioden 2014–2020 i enlighet med 
artikel 83.1 i förordning (EU) nr .../2012 
[grundförordningen] (dvs. totalt 

1. Resurserna för målet Europeiskt 
territoriellt samarbete ska uppgå till X % av 
de totala resurserna tillgängliga för 
budgetåtaganden från fonderna för 
perioden 2014–2020 i enlighet med 
artikel 83.1 i förordning (EU) nr .../2012 
[grundförordningen] (dvs. totalt XX XXX 
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11 700 000 004 euro) och ska fördelas 
enligt följande:

XXX XXX euro) och ska fördelas enligt 
följande:

Or. en

Ändringsförslag 142
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Resurserna för målet Europeiskt 
territoriellt samarbete ska uppgå till 3,48 % 
av de totala resurserna tillgängliga för 
budgetåtaganden från fonderna för 
perioden 2014–2020 i enlighet med 
artikel 83.1 i förordning (EU) nr .../2012 
[grundförordningen] (dvs. totalt 
11 700 000 004 euro) och ska fördelas 
enligt följande:

1. Resurserna för målet Europeiskt 
territoriellt samarbete ska uppgå till 3,48 % 
av de totala resurserna tillgängliga för 
budgetåtaganden från fonderna för 
perioden 2014–2020 i enlighet med 
artikel 83.1 i förordning (EU) nr .../2012 
[grundförordningen] (dvs. totalt XXX euro) 
och ska fördelas enligt följande:

Or. es

Ändringsförslag 143
Markus Pieper, Joachim Zeller

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) 73,24 % (dvs. totalt 8 569 000 003 euro) 
för gränsöverskridande samarbete.

a) 73,24 % (dvs. totalt xxx euro) för 
gränsöverskridande samarbete.

Or. de

Ändringsförslag 144
Francesco De Angelis
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Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) 73,24 % (dvs. totalt 8 569 000 003 euro) 
för gränsöverskridande samarbete.

a) 73,24 % (dvs. totalt X XXX XXX 
XXX euro) för gränsöverskridande 
samarbete.

Or. en

Ändringsförslag 145
Markus Pieper, Joachim Zeller

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) 20,78 % (dvs. totalt 2 431 000 001 euro) 
för gränsöverskridande samarbete.

b) 20,78 % (dvs. totalt xxx euro) för 
gränsöverskridande samarbete.

Or. de

Ändringsförslag 146
Francesco De Angelis

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) 20,78 % (dvs. totalt 2 431 000 001 euro) 
för transnationellt samarbete.

b) 20,78 % (dvs. totalt X XXX XXX 
XXX euro) för transnationellt samarbete.

Or. en

Ändringsförslag 147
Markus Pieper, Joachim Zeller
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Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) 5,98 % (dvs. totalt 700 000 000 euro) 
för gränsöverskridande samarbete.

c) 5,98 % (dvs. totalt xxx euro) för 
gränsöverskridande samarbete.

Or. de

Ändringsförslag 148
Francesco De Angelis

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) 5,98 % (dvs. totalt 700 000 000 euro) 
för mellanregionalt samarbete.

c) 5,98 % (dvs. totalt XXX XXX 
XXX euro) för mellanregionalt samarbete.

Or. en

Ändringsförslag 149
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Samarbetsprogram som inbegriper de 
yttersta regionerna ska få minst 150 % av 
det stöd från Europeiska regionala 
utvecklingsfonden som de erhöll under 
perioden 2007–2013. Dessutom ska 
50 000 000 euro från anslaget för 
mellanregionalt samarbete reserveras för 
de yttersta regionernas samarbete. Vad 
gäller tematisk koncentration är 
artikel 5 b tillämplig på detta extra anslag.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 150
Fiorello Provera

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Samarbetsprogram för regioner med 
permanenta naturrelaterade och 
geografiska nackdelar (berg, öar och 
regioner med mycket låg 
befolkningstäthet) ska få minst 100 % av 
det stöd från Europeiska regionala 
utvecklingsfonden som de erhöll under 
perioden 2007–2013. Dessutom ska 
30 000 000 euro från anslaget för 
mellanregionalt samarbete reserveras till 
samarbete mellan regioner med 
permanenta naturrelaterade och 
geografiska nackdelar (berg, öar och 
regioner med mycket låg 
befolkningstäthet) för utbyte och 
införande av goda metoder, särskilt när 
målen i EU:s strategi för smart och 
hållbar tillväxt för alla eftersträvas. Vad 
gäller tematisk koncentration är 
artikel 5 b tillämplig på detta extra anslag.

Or. fr

Ändringsförslag 151
Niccolò Rinaldi

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Samarbetsprogram för regioner med 
permanenta naturrelaterade och 
geografiska nackdelar (berg, öar och 
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regioner med mycket låg 
befolkningstäthet) ska få minst 100 % av 
det stöd från Europeiska regionala
utvecklingsfonden som de erhöll under 
perioden 2007–2013. Dessutom ska 
30 000 000 euro från anslaget för 
mellanregionalt samarbete reserveras till 
samarbete mellan regioner med 
permanenta naturrelaterade och 
geografiska nackdelar (berg, öar och 
regioner med mycket låg 
befolkningstäthet) för utbyte och 
införande av goda metoder, särskilt när 
målen i EU:s strategi för smart och 
hållbar tillväxt för alla eftersträvas. Vad 
gäller tematisk koncentration är 
artikel 5 b tillämplig på detta extra anslag.

Or. fr

Ändringsförslag 152
Younous Omarjee

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Samarbetsprogram som inbegriper de 
yttersta regionerna ska få minst 150 % av 
det stöd från Europeiska regionala 
utvecklingsfonden som de erhöll under 
perioden 2007–2013. Dessutom ska 
50 000 000 euro från anslaget för 
mellanregionalt samarbete reserveras för 
de yttersta regionernas samarbete. Vad 
gäller tematisk koncentration är artikel 5 b 
tillämplig på detta extra anslag. 

2. Samarbetsprogram som inbegriper de 
yttersta regionerna ska få minst 150 % av 
det stöd från Europeiska regionala 
utvecklingsfonden som de erhöll under 
perioden 2007–2013 för territoriellt 
samarbete. Dessutom ska 50 000 000 euro 
från anslaget för mellanregionalt samarbete 
reserveras för de yttersta regionernas 
samarbete. Vad gäller tematisk 
koncentration är artikel 5 b tillämplig på 
detta extra anslag.

Or. fr

Ändringsförslag 153
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Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Befolkningen i de områden som avses i 
artikel 3.1 tredje stycket och artikel 3.3 
första stycket ska användas som kriterium 
för den årliga uppdelningen efter 
medlemsstat.

Befolkningen i de områden som avses i 
artikel 3.1 tredje stycket och artikel 3.3 
första stycket ska användas som kriterium 
för uppdelningen efter samarbetsprogram.

Or. fr

Motivering

Det territoriella samarbetet påverkas ibland negativt av nationella överväganden angående 
den ekonomiska avkastningen. Medlemsstaterna och aktörerna delar på budgeten för 
projekten på deras territorium utan att detta innebär något faktiskt samarbete eller mervärde 
för EU. Budgeten bör således fördelas per territoriellt samarbetsprogram så att man på ett 
integrerat sätt kan bemöta behoven i det berörda samarbetsområdet.

Ändringsförslag 154
Fiorello Provera

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Befolkningen i de områden som avses i 
artikel 3.1 tredje stycket och artikel 3.3 
första stycket ska användas som kriterium 
för den årliga uppdelningen efter 
medlemsstat.

Befolkningen i de områden som avses i 
artikel 3.1 tredje stycket och artikel 3.3 
första stycket ska användas som kriterium 
för uppdelningen efter samarbetsprogram.

Or. fr

Ändringsförslag 155
François Alfonsi, Catherine Grèze

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 3 – stycke 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Befolkningen i de områden som avses i 
artikel 3.1 tredje stycket och artikel 3.3 
första stycket ska användas som kriterium 
för den årliga uppdelningen efter 
medlemsstat.

Befolkningen i de områden som avses i 
artikel 3.1 tredje stycket och artikel 3.3 
första stycket ska användas som kriterium 
för uppdelningen efter samarbetsprogram.

Or. fr

Ändringsförslag 156
Francesco De Angelis, Patrice Tirolien

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Befolkningen i de områden som avses i 
artikel 3.1 tredje stycket och artikel 3.3 
första stycket ska användas som kriterium 
för den årliga uppdelningen efter 
medlemsstat.

Befolkningen i de områden som avses i 
artikel 3.1 tredje stycket och artikel 3.3 
första stycket ska användas som kriterium 
för den årliga uppdelningen efter 
samarbetsprogram.

Or. fr

Ändringsförslag 157
Niccolò Rinaldi

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Befolkningen i de områden som avses i 
artikel 3.1 tredje stycket och artikel 3.3 
första stycket ska användas som kriterium 
för den årliga uppdelningen efter 
medlemsstat.

Befolkningen i de områden som avses i 
artikel 3.1 tredje stycket och artikel 3.3 
första stycket ska användas som kriterium 
för uppdelningen efter samarbetsprogram.

Or. fr
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Ändringsförslag 158
Eleni Theocharous

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Befolkningen i de områden som avses i 
artikel 3.1 tredje stycket och artikel 3.3 
första stycket ska användas som kriterium 
för den årliga uppdelningen efter 
medlemsstat.

Befolkningen i de områden som avses i 
artikel 3.1 tredje stycket och artikel 3.3 
första stycket ska användas som kriterium 
för den årliga uppdelningen efter 
medlemsstat. Extra anslag ska göras för 
små ömedlemsstater som inte har några 
varaktiga fasta förbindelser med det 
europeiska fastlandet och vars befolkning 
understiger 2 miljoner invånare.

Or. en

Motivering

I oförändrad form skulle bestämmelsen i denna artikel allvarligt begränsa det stöd som är 
tillgängligt för små ömedlemsstater för gränsöverskridande och transnationellt samarbete på 
grund av deras begränsade befolkning.

Ändringsförslag 159
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Varje medlemsstat får inom målet 
Europeiskt territoriellt samarbete överföra 
upp till 15 % av det finansiella anslaget 
för gränsöverskridande eller 
transnationellt samarbete till det andra.

Or. en

Ändringsförslag 160
Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel Mato Adrover, Veronica Lope Fontagné
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Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 7 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De årliga anslagen från Europeiska 
regionala utvecklingsfonden till 
programmen inom det europeiska 
grannskapsinstrumentet (ENI) och 
föranslutningsinstrumentet (IPA), för vilka 
inga program har översänts till 
kommissionen senast den 30 juni inom de 
gränsöverskridande programmen och 
havsområdesprogrammen inom ENI och 
IPA, ska 2015 och 2016 fördelas till de 
interna gränsöverskridande 
samarbetsprogram enligt punkt 1 a som de 
berörda medlemsstaterna deltar i.

De årliga anslagen från Europeiska 
regionala utvecklingsfonden till 
programmen inom det europeiska 
grannskapsinstrumentet (ENI) och 
föranslutningsinstrumentet (IPA), för vilka 
inga program har översänts till 
kommissionen senast den 30 juni inom de 
gränsöverskridande programmen och 
havsområdesprogrammen inom ENI och 
IPA, ska 2015 och 2016 fördelas till 
gränsöverskridande samarbetsprogram 
enligt punkt 1 a som de berörda 
medlemsstaterna deltar i.

Or. es

Ändringsförslag 161
Nuno Teixeira

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 7 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De årliga anslagen från Europeiska 
regionala utvecklingsfonden till 
programmen inom det europeiska 
grannskapsinstrumentet (ENI) och 
föranslutningsinstrumentet (IPA), för vilka 
inga program har översänts till 
kommissionen senast den 30 juni inom de 
gränsöverskridande programmen och 
havsområdesprogrammen inom ENI och 
IPA, ska 2015 och 2016 fördelas till de 
interna gränsöverskridande 
samarbetsprogram enligt punkt 1 a som de 
berörda medlemsstaterna deltar i.

De årliga anslagen från Europeiska 
regionala utvecklingsfonden till 
programmen inom det europeiska 
grannskapsinstrumentet (ENI) och 
föranslutningsinstrumentet (IPA), för vilka 
inga program har översänts till 
kommissionen senast den 30 juni inom de 
gränsöverskridande programmen och 
havsområdesprogrammen inom ENI och 
IPA, ska 2015 och 2016 fördelas till 
gränsöverskridande samarbetsprogram 
enligt punkt 1 a som de berörda 
medlemsstaterna deltar i.

Or. es
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Motivering

Enligt kommissionens nya förslag och till skillnad från under innevarande period ska de Eruf-
medel som inte används uteslutande kunna anslås till interna program för 
gränsöverskridande samarbete, om den tidsfrist som fastställts för programmens presentation 
inte respekteras. Denna möjlighet är oförenlig med den europeiska strategin för de yttersta 
randområdena, enligt vilken ett av de prioriterade målen utgörs av dessa regioners 
integration i sina geografiska omgivningar.

Ändringsförslag 162
María Irigoyen Pérez, Juan Fernando López Aguilar

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 7 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De årliga anslagen från Europeiska 
regionala utvecklingsfonden till 
programmen inom det europeiska 
grannskapsinstrumentet (ENI) och 
föranslutningsinstrumentet (IPA), för vilka 
inga program har översänts till 
kommissionen senast den 30 juni inom de 
gränsöverskridande programmen och 
havsområdesprogrammen inom ENI och 
IPA, ska 2015 och 2016 fördelas till de 
interna gränsöverskridande 
samarbetsprogram enligt punkt 1 a som de 
berörda medlemsstaterna deltar i.

De årliga anslagen från Europeiska 
regionala utvecklingsfonden till 
programmen inom det europeiska 
grannskapsinstrumentet (ENI) och 
föranslutningsinstrumentet (IPA), för vilka 
inga program har översänts till 
kommissionen senast den 30 juni inom de 
gränsöverskridande programmen och 
havsområdesprogrammen inom ENI och 
IPA, ska 2015 och 2016 fördelas till 
gränsöverskridande samarbetsprogram 
enligt punkt 1 a som de berörda 
medlemsstaterna deltar i.

Or. es

Motivering

Till skillnad från under innevarande period ska de Eruf-medel som inte används uteslutande 
kunna anslås till interna program för gränsöverskridande samarbete där en medlemsstat 
deltar, om den tidsfrist som fastställts för presentationen av program inom det europeiska 
grannskapsinstrumentet och föranslutningsinstrumentet inte respekteras. Detta är oförenligt 
med den europeiska strategin för de yttersta randområdena, enligt vilken ett av de särskilda 
prioriterade målen utgörs av dessa regioners integration i sina geografiska omgivningar.

Ändringsförslag 163
Hermann Winkler
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Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De tematiska mål som avses i artikel 9 i 
förordning (EU) nr […]/2012 
(grundförordningen) ska koncentreras 
enligt följande:

De tematiska mål som avses i artikel 9 i 
förordning (EU) nr […]/2012 
(grundförordningen) ska också gälla för 
det europeiska territoriella samarbetet där 
följande ska gälla:

Or. de

Ändringsförslag 164
Hermann Winkler

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Upp till fyra tematiska mål ska väljas 
för varje gränsöverskridande 
samarbetsprogram.

a) Alla tematiska mål kan väljas för varje 
gränsöverskridande samarbetsprogram.

Or. de

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

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Upp till fyra tematiska mål ska väljas 
för varje gränsöverskridande 
samarbetsprogram.

a) Alla tematiska mål kan väljas för varje 
gränsöverskridande samarbetsprogram.

Or. es
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Ändringsförslag 166
Younous Omarjee

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Upp till fyra tematiska mål ska väljas för 
varje gränsöverskridande 
samarbetsprogram.

a) Upp till sex tematiska mål ska väljas för 
varje gränsöverskridande 
samarbetsprogram.

Or. fr

Motivering

Syftet med det gränsöverskridande samarbetet är att kompensera för de nackdelar som hör 
ihop med gränsregionernas perifera belägenhet och att lösa de problem som detta innebär. 
Det är viktigt att i största möjliga utsträckning behålla en bred uppsättning verksamheter som 
erhåller stöd och som motsvarar de olika dimensionerna av det gränsöverskridande 
samarbetet. Flexibiliteten gör det möjligt för regionerna att välja de bästa lösningarna för att 
bemöta de utmaningar som de ställs inför.

Ändringsförslag 167
Patrice Tirolien

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Upp till fyra tematiska mål ska väljas för 
varje gränsöverskridande 
samarbetsprogram.

a) Upp till sex tematiska mål ska väljas för 
varje gränsöverskridande 
samarbetsprogram.

Or. fr

Motivering

Den tematiska koncentrationen och definitionen av investeringsprioriteringar bör vara 
mindre för de gränsöverskridande områdena – som är benägna att främja lokal handel inom 
ett större antal områden – än för de transnationella programmen.

Ändringsförslag 168
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Fiorello Provera

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Upp till fyra tematiska mål ska väljas för 
varje gränsöverskridande 
samarbetsprogram.

a) Upp till sex tematiska mål ska väljas för 
varje gränsöverskridande 
samarbetsprogram.

Or. fr

Ändringsförslag 169
Peter Simon

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Upp till fyra tematiska mål ska väljas för 
varje gränsöverskridande 
samarbetsprogram.

a) Upp till sex tematiska mål ska väljas för 
varje gränsöverskridande 
samarbetsprogram.

Or. de

Motivering

Just i det gränsövergripande samarbetet måste man på grund av de olika parternas många 
intressen och lokala förutsättningar garantera en större flexibilitet beträffande urvalet av 
tematiska mål.

Ändringsförslag 170
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Upp till fyra tematiska mål ska väljas för 
varje gränsöverskridande 

a) Upp till sex tematiska mål ska väljas för 
varje gränsöverskridande 
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samarbetsprogram. samarbetsprogram.

Or. es

Ändringsförslag 171
Nuno Teixeira

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Upp till fyra tematiska mål ska väljas för 
varje gränsöverskridande 
samarbetsprogram.

a) Upp till sex tematiska mål ska väljas för 
varje gränsöverskridande 
samarbetsprogram.

Or. pt

Motivering

Ökad flexibilitet vid valet av mål kommer att öka sannolikheten att regionerna väljer den 
bästa kombinationen av mål för deras utmaningar.

Ändringsförslag 172
Niccolò Rinaldi

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Upp till fyra tematiska mål ska väljas för 
varje gränsöverskridande 
samarbetsprogram.

a) Upp till sex tematiska mål ska väljas för 
varje gränsöverskridande 
samarbetsprogram.

Or. fr

Ändringsförslag 173
Tamás Deutsch
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Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Upp till fyra tematiska mål ska väljas för 
varje gränsöverskridande 
samarbetsprogram.

a) Minst 80 % av de totala medel som 
tilldelas från Europeiska regionala 
utvecklingsfonden till de operativa 
programmen ska anslås till upp till fem
tematiska mål som ska väljas för varje 
gränsöverskridande samarbetsprogram.

Or. en

Ändringsförslag 174
László Surján

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Upp till fyra tematiska mål ska väljas för 
varje gränsöverskridande 
samarbetsprogram.

a) Upp till fyra tematiska mål med en 
övergripande strategi för territoriell 
utveckling ska väljas för varje 
gränsöverskridande samarbetsprogram.

Or. en

Ändringsförslag 175
Hermann Winkler

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Upp till fyra tematiska mål ska väljas 
för varje transnationellt samarbetsprogram.

b) Alla tematiska mål kan väljas för varje 
gränsöverskridande samarbetsprogram.

Or. de
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Ändringsförslag 176
Ramon Tremosa i Balcells, Santiago Fisas Ayxela, Salvador Sedó i Alabart

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Upp till fyra tematiska mål ska väljas 
för varje transnationellt samarbetsprogram.

b) Alla tematiska mål kan väljas för varje 
gränsöverskridande samarbetsprogram.

Or. es

Motivering

Den tematiska koncentration som föreskrivs i artikel 5 i fråga om programmen för 
gränsöverskridande och transnationellt samarbete begränsar samarbetsmöjligheterna mellan 
territorier, vilket i vissa fall kan innebära att det tillkommer en ny gräns utöver de 
territoriella och fysiska gränserna.

Ändringsförslag 177
Younous Omarjee

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Upp till fyra tematiska mål ska väljas 
för varje transnationellt samarbetsprogram.

b) Upp till sex tematiska mål ska väljas för 
varje transnationellt samarbetsprogram.

Or. fr

Motivering

Det är viktigt att i största möjliga utsträckning behålla en bred uppsättning verksamheter som 
erhåller stöd och som motsvarar de olika dimensionerna av det transnationella samarbetet. 
Mer flexibilitet ger regionerna möjlighet att välja de bästa lösningarna för att bemöta de 
utmaningar som de ställs inför.

Ändringsförslag 178
Nuno Teixeira



PE490.976v01-00 84/174 AM\903764SV.doc

SV

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Upp till fyra tematiska mål ska väljas 
för varje transnationellt samarbetsprogram.

b) Upp till sex tematiska mål ska väljas för 
varje transnationellt samarbetsprogram.

Or. pt

Motivering

Ökad flexibilitet vid valet av mål kommer att öka sannolikheten att regionerna väljer den 
bästa kombinationen av mål för deras utmaningar.

Ändringsförslag 179
Tamás Deutsch

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Upp till fyra tematiska mål ska väljas 
för varje transnationellt samarbetsprogram.

b) Minst 80 % av de totala medel som 
tilldelas från Europeiska regionala 
utvecklingsfonden till de operativa 
programmen ska anslås till upp till sex
tematiska mål som ska väljas för varje 
transnationellt samarbetsprogram.

Or. en

Ändringsförslag 180
Patrice Tirolien

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Upp till fyra tematiska mål ska väljas för 
varje transnationellt samarbetsprogram.

b) Upp till fyra tematiska mål ska väljas för 
varje transnationellt samarbetsprogram, 
vilket kan utökas till fem om programmet 
väljer den prioritering som rör utveckling 
och genomförande av makroregionala 
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strategier och strategier för havsområden 
och/eller bergsområden.

Or. fr

Ändringsförslag 181
Fiorello Provera

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Upp till fyra tematiska mål ska väljas för 
varje transnationellt samarbetsprogram.

b) Upp till fyra tematiska mål ska väljas för 
varje transnationellt samarbetsprogram, 
vilket kan utökas till fem om programmet 
väljer den prioritering som rör utveckling 
och genomförande av makroregionala 
strategier och strategier för havsområden 
och/eller bergsområden.

Or. fr

Ändringsförslag 182
Niccolò Rinaldi

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Upp till fyra tematiska mål ska väljas för 
varje transnationellt samarbetsprogram.

b) Upp till fyra tematiska mål ska väljas för 
varje transnationellt samarbetsprogram, 
vilket kan utökas till fem om programmet 
väljer den prioritering som rör utveckling 
och genomförande av makroregionala 
strategier och strategier för havsområden 
och/eller bergsområden.

Or. fr

Ändringsförslag 183
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László Surján

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Upp till fyra tematiska mål ska väljas för 
varje transnationellt samarbetsprogram.

b) Upp till fyra tematiska mål med en 
övergripande strategi för territoriell 
utveckling ska väljas för varje 
transnationellt samarbetsprogram.

Or. en

Ändringsförslag 184
Ivari Padar

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Alla tematiska mål kan väljas för 
mellanregionala samarbetsprogram enligt 
artikel 2.3 a.

c) Upp till två tematiska mål kan väljas för 
mellanregionala samarbetsprogram enligt 
artikel 2.3 a.

Or. en

Ändringsförslag 185
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Förslag till förordning
Artikel 6 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utöver vad som anges i artikel 5 i 
förordning (EU) nr […]/2012 (om 
Europeiska regionala utvecklingsfonden) 
ska Europeiska regionala 
utvecklingsfonden ge stöd till 
gränsöverskridande gemensam användning 
av humanresurser, anläggningar och 

Utöver vad som anges i artikel 5 i 
förordning (EU) nr […]/2012 (om 
Europeiska regionala utvecklingsfonden) 
ska Europeiska regionala 
utvecklingsfonden ge stöd till 
investeringar i utrustning, anläggningar, 
infrastruktur och gränsöverskridande 
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infrastruktur inom de olika 
investeringsprioriteringarna såväl som 
följande investeringsprioriteringar inom de 
tematiska målen:

gemensam användning av humanresurser 
inom de olika investeringsprioriteringarna 
såväl som följande 
investeringsprioriteringar inom de 
tematiska målen:

Or. fr

Motivering

För tydlighetsändamål bör det uttryckligen anges att Europeiska regionala utvecklingsfonden 
kan stödja investeringar i gränsöverskridande infrastrukturer och inte bara investeringar i 
”gemensamma” gränsöverskridande infrastrukturer.

Ändringsförslag 186
Pat the Cope Gallagher, Seán Kelly

Förslag till förordning
Artikel 6 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utöver vad som anges i artikel 5 i 
förordning (EU) nr […]/2012 (om 
Europeiska regionala utvecklingsfonden) 
ska Europeiska regionala 
utvecklingsfonden ge stöd till 
gränsöverskridande gemensam användning 
av humanresurser, anläggningar och 
infrastruktur inom de olika 
investeringsprioriteringarna såväl som 
följande investeringsprioriteringar inom de 
tematiska målen:

Utöver vad som anges i artikel 5 i 
förordning (EU) nr […]/2012 (om 
Europeiska regionala utvecklingsfonden) 
kan program inom målet Europeiskt 
territoriellt samarbete dessutom ge stöd 
till gränsöverskridande gemensam 
användning av humanresurser, 
anläggningar och infrastruktur inom de 
olika investeringsprioriteringarna såväl 
som följande investeringsprioriteringar 
inom de tematiska målen:

Or. en

Motivering

Mot bakgrund av förteckningen över mål anser vi att det är viktigt att tydliggöra att dessa 
endast är möjliga utgifter inom målet Europeiskt territoriellt samarbete, och att de endast 
gäller för målet Europeiskt territoriellt samarbete och inte för hela Europeiska regionala 
utvecklingsfonden.

Ändringsförslag 187
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James Nicholson, Diane Dodds

Förslag till förordning
Artikel 6 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utöver vad som anges i artikel 5 i 
förordning (EU) nr […]/2012 (om 
Europeiska regionala utvecklingsfonden) 
ska Europeiska regionala 
utvecklingsfonden ge stöd till 
gränsöverskridande gemensam användning 
av humanresurser, anläggningar och 
infrastruktur inom de olika 
investeringsprioriteringarna såväl som 
följande investeringsprioriteringar inom de 
tematiska målen:

Utöver vad som anges i artikel 5 i 
förordning (EU) nr […]/2012 (om 
Europeiska regionala utvecklingsfonden) 
kan program inom målet Europeiskt 
territoriellt samarbete dessutom ge stöd 
till gränsöverskridande gemensam 
användning av humanresurser, 
anläggningar och infrastruktur inom de 
olika investeringsprioriteringarna såväl 
som följande investeringsprioriteringar 
inom de tematiska målen:

Or. en

Ändringsförslag 188
Michael Theurer

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utöver vad som anges i artikel 5 i 
förordning (EU) nr […]/2012 (om 
Europeiska regionala utvecklingsfonden) 
ska Europeiska regionala 
utvecklingsfonden ge stöd till
gränsöverskridande gemensam användning 
av humanresurser, anläggningar och 
infrastruktur inom de olika 
investeringsprioriteringarna såväl som 
följande investeringsprioriteringar inom de 
tematiska målen:

Utöver vad som anges i artikel 5 i 
förordning (EU) nr […]/2012 (om 
Europeiska regionala utvecklingsfonden) 
ska Europeiska regionala 
utvecklingsfonden ge stöd till 
gränsöverskridande gemensam användning 
av humanresurser, anläggningar och 
infrastruktur inom de olika 
investeringsprioriteringarna – därutöver 
också inom kultur och turism – såväl som 
följande investeringsprioriteringar inom de 
tematiska målen:

Or. de
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Ändringsförslag 189
Younous Omarjee

Förslag till förordning
Artikel 6 – stycke 1 – led a – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) Integrering av gränsöverskridande 
arbetsmarknader, inklusive 
gränsöverskridande rörlighet, 
gemensamma lokala 
sysselsättningsinitiativ och gemensam 
utbildning (inom de tematiska målen om 
främjande av sysselsättning och stöd till 
arbetskraftens rörlighet). 

i) Integrering av gränsöverskridande 
arbetsmarknader, gemensamma lokala 
sysselsättningsinitiativ och gemensam 
utbildning (inom de tematiska målen om 
främjande av sysselsättning).

Or. fr

Ändringsförslag 190
Pervenche Berès
för utskottet för sysselsättning och sociala frågor

Förslag till förordning
Artikel 6 – stycke 1 – led a – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) Integrering av gränsöverskridande 
arbetsmarknader, inklusive 
gränsöverskridande rörlighet, 
gemensamma lokala 
sysselsättningsinitiativ och gemensam 
utbildning (inom de tematiska målen om 
främjande av sysselsättning och stöd till 
arbetskraftens rörlighet).

i) Integrering av gränsöverskridande 
arbetsmarknader, inklusive 
gränsöverskridande rörlighet för 
arbetstagare med skäliga villkor, 
information och rådgivning till rörliga 
arbetsgivare, arbetstagare och 
arbetssökande, gränsöverskridande 
övervakning av arbetsmarknaden och 
utbildning av kvalificerad arbetskraft för 
att hantera arbetskraftsbrist på regionala 
och lokala arbetsmarknader, 
gemensamma lokala 
sysselsättningsinitiativ, gemensamma 
initiativ för att bekämpa 
ungdomsarbetslösheten, inklusive 
utbildningsprogram och underlättande av 
övergången mellan utbildning och arbete
(inom de tematiska målen om främjande av 
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sysselsättning och stöd till arbetskraftens 
rörlighet).

Or. en

Ändringsförslag 191
Hermann Winkler

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led a – första stycket

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) Integrering av gränsöverskridande 
arbetsmarknader, inklusive 
gränsöverskridande rörlighet, 
gemensamma lokala 
sysselsättningsinitiativ och gemensam 
utbildning (inom de tematiska målen om 
främjande av sysselsättning och stöd till 
arbetskraftens rörlighet).

i) Integrering av gränsöverskridande 
arbetsmarknader, inklusive 
gränsöverskridande rörlighet, lämplig 
rådgivning till berörda pendlare, 
gemensamma lokala 
sysselsättningsinitiativ och gemensam 
utbildning (inom de tematiska målen om 
främjande av sysselsättning och stöd till 
arbetskraftens rörlighet).

Or. de

Motivering

Brist på relevant rådgivning om förhållanden i grannländer, som inte är en reguljär uppgift 
för de övriga rådgivningsmyndigheterna som till exempel arbetsförmedlingarna, stör den 
gränsöverskridande rörligheten. Förteckningen över indikatorer i bilagan bör anpassas 
därefter.

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

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led a – första stycket

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) Integrering av gränsöverskridande 
arbetsmarknader, inklusive 
gränsöverskridande rörlighet, 

i) Integrering av gränsöverskridande 
arbetsmarknader, inklusive 
gränsöverskridande trafikinfrastruktur 
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gemensamma lokala 
sysselsättningsinitiativ och gemensam 
utbildning (inom de tematiska målen om 
främjande av sysselsättning och stöd till 
arbetskraftens rörlighet).

och rörlighet, gemensamma lokala 
sysselsättningsinitiativ och gemensam 
utbildning (inom de tematiska målen om 
främjande av sysselsättning och stöd till 
arbetskraftens rörlighet).

Or. de

Ändringsförslag 193
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Förslag till förordning
Artikel 6 – stycke 1 – led a – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) Integrering av gränsöverskridande 
arbetsmarknader, inklusive 
gränsöverskridande rörlighet, 
gemensamma lokala 
sysselsättningsinitiativ och gemensam 
utbildning (inom de tematiska målen om 
främjande av sysselsättning och stöd till 
arbetskraftens rörlighet).

i) Integrering av gränsöverskridande 
arbetsmarknader, inklusive 
gränsöverskridande rörlighet, 
gemensamma lokala 
sysselsättningsinitiativ och gemensam 
utbildning, främjande av turismens och 
kulturens utveckling genom utformning 
av gemensamma gränsöverskridande 
erbjudanden angående turism och kultur
(inom de tematiska målen om främjande av 
sysselsättning och stöd till arbetskraftens 
rörlighet).

Or. es

Ändringsförslag 194
Vasilica Viorica Dăncilă

Förslag till förordning
Artikel 6 – stycke 1 – led a – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) Integrering av gränsöverskridande 
arbetsmarknader, inklusive 
gränsöverskridande rörlighet, 
gemensamma lokala 

i) Integrering av gränsöverskridande 
arbetsmarknader, med hänsyn till de 
lokala och regionala marknadernas 
särdrag, inklusive gränsöverskridande 
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sysselsättningsinitiativ och gemensam 
utbildning (inom de tematiska målen om 
främjande av sysselsättning och stöd till 
arbetskraftens rörlighet).

rörlighet och tillgänglighet för personer 
med funktionshinder, gemensamma lokala 
sysselsättningsinitiativ och gemensam 
utbildning (inom de tematiska målen om 
främjande av sysselsättning och stöd till 
arbetskraftens rörlighet).

Or. en

Motivering

EU-programmen måste vidta åtgärder för att minska fattigdomen och ojämlikheten.

Ändringsförslag 195
François Alfonsi, Catherine Grèze

Förslag till förordning
Artikel 6 – stycke 1 – led a – led ia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ia) Investering i infrastrukturer på lokal 
nivå och gemensam utrustning samt i 
immateriella infrastrukturer inom ramen 
för multinationella forskningsprojekt som 
främjar energinät, t.ex. smarta nät, i syfte 
att utnyttja energiresurserna på bästa sätt 
och på så sätt främja den ekonomiska och 
operativa utvecklingen avsevärt i 
programområdet (inom de tematiska 
målen för konsolidering av forskning, 
teknisk utveckling och innovation).

Or. fr

Ändringsförslag 196
Francesco De Angelis

Förslag till förordning
Artikel 6 – stycke 1 – led a – led ia (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

ia) Främjande av förvaltningen av 
kulturarvet och turismen (inom det 
tematiska målet för främjande av en 
grönare, mer resurseffektiv och 
konkurrenskraftig ekonomi).

Or. en

Ändringsförslag 197
Pervenche Berès
för utskottet för sysselsättning och sociala frågor

Förslag till förordning
Artikel 6 – stycke 1 – led a – led ia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ia) Främjande av införandet av eller 
bättre tillgång till gemensamma 
gränsöverskridande högkvalitativa 
tjänster av allmänt ekonomiskt intresse, 
som är allmänt tillgängliga, genom att se 
till att tjänsteleverantörerna samarbetar 
(inom det tematiska målet för främjande 
av social integrering och bekämpning av 
fattigdom).

Or. en

Ändringsförslag 198
François Alfonsi, Catherine Grèze

Förslag till förordning
Artikel 6 – stycke 1 – led a – led ib (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ib) Främjande av havsrutterna (havets 
motorvägar och sjöfartscabotage).
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Or. fr

Ändringsförslag 199
Pervenche Berès
för utskottet för sysselsättning och sociala frågor

Förslag till förordning
Artikel 6 – stycke 1 – led a – led ib (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ib) Främjande av gränsöverskridande 
rörlighet genom att tillhandahålla bättre 
tillgång till kollektivtrafiken och förbättra 
kollektivtrafikens förbindelser vid de yttre 
gränserna, investera i gränsöverskridande 
förbindelser, utarbeta samordnade
tidtabeller och taxor samt nya 
transportförbindelser (inom det tematiska 
målet för främjande av hållbara 
transporter och undanröjande av 
flaskhalsar i viktig 
transportinfrastruktur).

Or. en

Ändringsförslag 200
François Alfonsi, Catherine Grèze

Förslag till förordning
Artikel 6 – stycke 1 – led a – led ic (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ic) Främjande av de gränsöverskridande 
regionala kulturerna.

Or. fr

Ändringsförslag 201
Younous Omarjee
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Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led a – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) Främjande av jämställdhet och lika 
möjligheter över gränserna såväl som 
främjande av social integrering över 
gränserna (inom de tematiska målen för 
främjande av social integrering och 
bekämpning av fattigdom).

ii) Främjande av jämställdhet och lika 
möjligheter, social integrering, främjande 
av kulturella utbyten och kultur såväl som 
kampen för minoriteternas rättigheter och
integrering över gränserna (inom de
tematiska målen för främjande av social 
integrering och bekämpning av fattigdom).

Or. fr

Ändringsförslag 202
László Surján

Förslag till förordning
Artikel 6 – stycke 1 – led a – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) Främjande av jämställdhet och lika 
möjligheter över gränserna såväl som 
främjande av social integrering över 
gränserna (inom de tematiska målen för 
främjande av social integrering och 
bekämpning av fattigdom).

ii) Främjande av jämställdhet och lika 
möjligheter över gränserna såväl som 
främjande av en fredlig samexistens 
mellan samhällen i gränsområden och 
social integrering över gränserna (inom de 
tematiska målen för främjande av social 
integrering och bekämpning av fattigdom).

Or. en

Ändringsförslag 203
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Förslag till förordning
Artikel 6 – stycke 1 – led a – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) Främjande av jämställdhet och lika 
möjligheter över gränserna såväl som 
främjande av social integrering över 

ii) Främjande av jämställdhet och lika 
möjligheter över gränserna såväl som 
främjande av social integrering över 
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gränserna (inom de tematiska målen för 
främjande av social integrering och 
bekämpning av fattigdom).

gränserna. Främjande av samarbete inom 
akutvården genom effektivt utnyttjande av 
de gränsöverskridande regionernas 
resurser (inom de tematiska målen för 
främjande av social integrering och 
bekämpning av fattigdom).

Or. es

Ändringsförslag 204
Vasilica Viorica Dăncilă

Förslag till förordning
Artikel 6 – stycke 1 – led a – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) Främjande av jämställdhet och lika 
möjligheter över gränserna såväl som 
främjande av social integrering över 
gränserna (inom de tematiska målen för 
främjande av social integrering och 
bekämpning av fattigdom).

ii) Främjande av jämställdhet och lika 
möjligheter över gränserna såväl som 
främjande av social integrering över 
gränserna (inom de tematiska målen för 
främjande av social integrering, särskilt av 
sårbara grupper, och bekämpning av 
fattigdom).

Or. en

Motivering

EU-programmen måste vidta åtgärder för att minska fattigdomen i landsbygdsområdena, 
fattigdomen i sårbara grupper och ojämlikhet mellan stads- och landsbygdsområden.

Ändringsförslag 205
Pervenche Berès
för utskottet för sysselsättning och sociala frågor

Förslag till förordning
Artikel 6 – stycke 1 – led a – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) Främjande av jämställdhet och lika 
möjligheter över gränserna såväl som 
främjande av social integrering över 

ii) Främjande av jämställdhet och lika 
möjligheter över gränserna, anständiga 
arbetsvillkor såväl som bekämpande av 
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gränserna (inom de tematiska målen för 
främjande av social integrering och 
bekämpning av fattigdom).

diskriminering över gränserna och 
främjande av social integrering över 
gränserna (inom de tematiska målen för 
främjande av social integrering och 
bekämpning av fattigdom).

Or. en

Ändringsförslag 206
Hermann Winkler

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led a – tredje stycket

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iii) Utveckling och genomförande av 
gemensamma system för utbildning (inom 
det tematiska målet med investering i 
färdigheter, utbildning och livslångt 
lärande).

iii) Utveckling och genomförande av 
gemensamma system för utbildning (inom 
det tematiska målet med investering i 
färdigheter, utbildning och livslångt 
lärande) samt för kultur och turism.

Or. de

Motivering

Kultur och turism är just för arbetet i gränsområdena fortfarande viktiga tematyngdpunkter i 
praktiken. Förteckningen över indikatorer i bilagan bör anpassas därefter.

Ändringsförslag 207
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led a – led iii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iii) Utveckling och genomförande av 
gemensamma system för utbildning (inom 
det tematiska målet med investering i 
färdigheter, utbildning och livslångt 
lärande).

iii) Utveckling och genomförande av 
gemensamma system för utbildning och 
undervisning (inom det tematiska målet 
med investering i färdigheter, utbildning 
och livslångt lärande).
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Or. fr

Ändringsförslag 208
Pervenche Berès
för utskottet för sysselsättning och sociala frågor

Förslag till förordning
Artikel 6 – stycke 1 – led a – led iii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iii) Utveckling och genomförande av 
gemensamma system för utbildning (inom 
det tematiska målet med investering i 
färdigheter, utbildning och livslångt 
lärande).

iii) Utveckling och genomförande av 
gemensamma system för utbildning såväl 
som gemensamma initiativ för att 
säkerställa ett integrerande skolklimat 
och minska avhoppen från skolan (inom 
det tematiska målet med investering i 
färdigheter, utbildning och livslångt 
lärande).

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 6 – stycke 1 – led a – led iv

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iv) Främjande av rättsligt och 
administrativt samarbete och samarbete 
mellan medborgare och institutioner (inom 
det tematiska målet med bättre 
institutionell kapacitet och effektivitet hos 
den offentliga förvaltningen).

iv) Främjande av rättsligt och 
administrativt samarbete och olika slags 
samarbete mellan medborgare och 
institutioner, inklusive nödvändig 
infrastruktur (inom det tematiska målet 
med bättre institutionell kapacitet och 
effektivitet hos den offentliga 
förvaltningen).

Or. en
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Ändringsförslag 210
Niccolò Rinaldi

Förslag till förordning
Artikel 6 – stycke 1 – led a – led iv

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iv) Främjande av rättsligt och 
administrativt samarbete och samarbete 
mellan medborgare och institutioner (inom 
det tematiska målet med bättre 
institutionell kapacitet och effektivitet hos 
den offentliga förvaltningen).

iv) Främjande av olika former av rättsligt 
och administrativt samarbete och 
samarbete mellan medborgare och 
institutioner, inklusive de infrastrukturer 
som krävs (inom det tematiska målet med 
bättre institutionell kapacitet och 
effektivitet hos den offentliga 
förvaltningen).

Or. fr

Ändringsförslag 211
Fiorello Provera

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led a – led iv

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iv) Främjande av rättsligt och 
administrativt samarbete och samarbete 
mellan medborgare och institutioner (inom 
det tematiska målet med bättre 
institutionell kapacitet och effektivitet hos 
den offentliga förvaltningen).

iv) Främjande av olika former av rättsligt 
och administrativt samarbete och 
samarbete mellan medborgare och 
institutioner, inklusive de infrastrukturer 
som krävs (inom det tematiska målet med 
bättre institutionell kapacitet och 
effektivitet hos den offentliga 
förvaltningen).

Or. fr

Ändringsförslag 212
Pervenche Berès
för utskottet för sysselsättning och sociala frågor
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Förslag till förordning
Artikel 6 – stycke 1 – led a – led iv

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iv) Främjande av rättsligt och 
administrativt samarbete och samarbete 
mellan medborgare och institutioner (inom 
det tematiska målet med bättre 
institutionell kapacitet och effektivitet hos 
den offentliga förvaltningen).

iv) Främjande av rättsligt och 
administrativt samarbete och samarbete 
mellan medborgare och institutioner, de 
regionala och lokala myndigheternas roll, 
förbättrad medborgardialog och social 
dialog, säkerställande av en ökad 
informationstillgång och delaktighet i 
beslutsfattandet (inom det tematiska målet 
med bättre institutionell kapacitet och 
effektivitet hos den offentliga 
förvaltningen).

Or. en

Ändringsförslag 213
Hermann Winkler

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led a – fjärde stycket

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iv) Främjande av rättsligt och 
administrativt samarbete och samarbete 
mellan medborgare och institutioner (inom 
det tematiska målet med bättre 
institutionell kapacitet och effektivitet hos 
den offentliga förvaltningen).

iv) Främjande av rättsligt och 
administrativt samarbete och samarbete 
mellan medborgare och institutioner, 
inbegripet den infrastruktur som behövs,
(inom det tematiska målet med bättre 
institutionell kapacitet och effektivitet hos 
den offentliga förvaltningen).

Or. de

Ändringsförslag 214
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Förslag till förordning
Artikel 6 – stycke 1 – led a – led iva (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

iva) Investering i infrastruktur för att 
främja den ekonomiska och funktionella 
utvecklingen i gränsöverskridande 
regioner.

Or. en

Ändringsförslag 215
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led a – led iva (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iva) Samarbete mellan företag, i 
synnerhet mellan små och medelstora 
företag, för att stödja en varaktig 
utveckling av dessa företag genom 
ekonomiska, handelsrelaterade eller 
tekniska samarbeten, åtgärder för 
rörlighet eller utbyten samt inrättande av 
företagscenter och klusternätverk (inom 
det tematiska målet för förstärkning av de 
små och medelstora företagens 
konkurrenskraft).

Or. fr

Ändringsförslag 216
Hermann Winkler

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led a – fjärde stycket a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iva) Investeringar i regionala 
gränsövergripande elnät för en effektiv 
energiförsörjning också i 
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gränsregionerna.

Or. de

Ändringsförslag 217
Fiorello Provera

Förslag till förordning
Artikel 6 – stycke 1 – led a – led iva (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iva) Investeringar för att skapa 
gränsöverskridande transportförbidelser 
och förbättra kvaliteten på dessa 
förbindelser, ansluta gränsregionerna till 
dessa förbindelser, utveckla 
gränsöverskridande förbindelser och 
skapa gränsöverskridande gemensamma 
transportsystem (inom det tematiska 
området för främjande av hållbar 
transport och undanröjande av hinder i 
viktiga transportnät).

Or. fr

Ändringsförslag 218
Younous Omarjee

Förslag till förordning
Artikel 6 – stycke 1 – led a – led iva (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iva) Investeringar i infrastrukturer för 
hälso- och sjukvård och 
samhällsinfrastrukturer samt i system för 
samarbete mellan beredskapsorgan, vilket 
bidrar till en effektiv resursanvändning i 
de gränsöverskridande regionerna (inom 
det tematiska målet för främjande av 
social integrering och bekämpning av 
fattigdom).



AM\903764SV.doc 103/174 PE490.976v01-00

SV

Or. fr

Ändringsförslag 219
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Förslag till förordning
Artikel 6 – stycke 1 – led a – led iva (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iva) Främjande och förbättring av 
kvaliteten på transporter och förbindelser 
mellan gränsöverskridande regioner. 
Driftsättning av gränsöverskridande 
kollektivtrafiksystem (inom ramen för det 
tematiska målet att främja hållbara 
transporter och avskaffa hinder inom 
transportnätens centrala infrastruktur).

Or. es

Ändringsförslag 220
Vasilica Viorica Dăncilă

Förslag till förordning
Artikel 6 – stycke 1 – led a – led iva (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iva) Främjande av lokalt och regionalt 
samarbete och offentlig-privata 
partnerskap i syfte att utveckla turismen 
för att stärka den lokala kulturen och 
traditionerna i lokalsamhällen på båda 
sidor om gränsen.

Or. en

Motivering

Turism är en av de viktigaste sektorerna i Europas ekonomi, och det är viktigt att främja ett 
gränsöverskridande samarbete för att vidareutveckla den.
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Ändringsförslag 221
Giommaria Uggias

Förslag till förordning
Artikel 6 – led a – led iva (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iva) Genomförande och främjande av 
insatser inom turismsektorn som är 
inriktade på utveckling av de berörda 
områdena.

Or. it

Ändringsförslag 222
Luís Paulo Alves

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led a – led – iva (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(iva) Främjande av investeringar för att 
skapa, utveckla och förbättra den 
gränsöverskridande och transnationella 
transporten.

Or. pt

Ändringsförslag 223
Lambert van Nistelrooij

Förslag till förordning
Artikel 6 – stycke 1 – led a – led iva (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iva) Minskning av innovationsklyftan 
mellan unionens regioner genom att 
sammanlänka framväxande 
spetsforskningsenheter i mindre 
utvecklade regioner och ledande 
motparter inom unionen samt stärka 
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spetsforskningstrappan.

Or. en

Ändringsförslag 224
Niccolò Rinaldi

Förslag till förordning
Artikel 6 – stycke 1 – led a – led iva (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iva) Investeringar för att skapa 
gränsöverskridande transportförbidelser 
och förbättra kvaliteten på dessa 
förbindelser, ansluta gränsregionerna till 
dessa förbindelser, utveckla 
gränsöverskridande förbindelser och 
skapa gränsöverskridande gemensamma 
transportsystem (inom det tematiska 
området för främjande av hållbar 
transport och undanröjande av hinder i 
viktiga transportnät).

Or. fr

Ändringsförslag 225
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Förslag till förordning
Artikel 6 – stycke 1 – led a – led ivb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ivb) När det gäller gränsöverskridande 
program mellan Nordirland och 
gränslänen i Irland till stöd för fred och 
försoning, åtgärder för att främja 
sammanhållning mellan lokalsamhällen 
och för att bidra till en ökad social och 
ekonomisk stabilitet i de berörda 
regionerna.
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Or. en

Ändringsförslag 226
Hermann Winkler

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led a – fjärde stycket b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ivb) Investeringar för att skapa 
gränsöverskridande trafikförbindelser och 
för att upprätta gränsöverskridande 
system för den lokala kollektivtrafiken.

Or. de

Ändringsförslag 227
Fiorello Provera

Förslag till förordning
Artikel 6 – stycke 1 – led a – led ivb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ivb) Stöd till utveckling av turism och 
resor som en viktig sysselsättningskälla i 
gränsöverskridande regioner tack vare 
investeringar i offentliga infrastrukturer 
och skapande av gemensamma och 
gränsöverskridande turist- och 
kulturerbjudanden (inom det tematiska 
målet om främjande av sysselsättning och 
stöd till arbetskraftens rörlighet).

Or. fr

Ändringsförslag 228
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Alain Cadec

Förslag till förordning
Artikel 6 – stycke 1 – led a – led ivb (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

ivb) Utveckling och genomförande av 
makroregionala strategier och 
havsområdesstrategier (inom alla 
tematiska mål).

Or. fr

Motivering

Det gränsöverskridande samarbetet kan även bidra till att utveckla och genomföra 
makroregionala strategier och havsområdesstrategier i de berörda regionerna.

Ändringsförslag 229
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Förslag till förordning
Artikel 6 – stycke 1 – led a – led ivb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ivb) Utveckling av system för 
informationsutbyte över gränserna (inom 
ramen för det tematiska målet att 
förbättra användningen av och kvaliteten 
på IKT och av tillgången till IKT).

Or. es

Ändringsförslag 230
Luís Paulo Alves

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led a – led – ivb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ivb) Inkludering av den nödvändiga 
infrastrukturen.

Or. pt
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Ändringsförslag 231
Niccolò Rinaldi

Förslag till förordning
Artikel 6 – stycke 1 – led a – led ivb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ivb) Stöd till utveckling av turism och 
resor som en viktig sysselsättningskälla i 
gränsöverskridande regioner tack vare 
investeringar i offentliga infrastrukturer 
och skapande av gemensamma och 
gränsöverskridande turist- och 
kulturerbjudanden (inom det tematiska 
målet om främjande av sysselsättning och 
stöd till arbetskraftens rörlighet).

Or. fr

Ändringsförslag 232
Hermann Winkler

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led a – fjärde stycket c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ivc) Investeringar i systemen för 
räddningstjänsternas samarbete.

Or. de

Ändringsförslag 233
Fiorello Provera

Förslag till förordning
Artikel 6 – stycke 1 – led a – led ivc (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

ivc) Investeringar i infrastrukturer för 
hälso- och sjukvård och 
samhällsinfrastrukturer samt i system för 
samarbete mellan beredskapsorgan, vilket 
bidrar till en effektiv resursanvändning i 
de gränsöverskridande regionerna (inom 
det tematiska målet om främjande av 
social integration och bekämpning av 
fattigdom).

Or. fr

Ändringsförslag 234
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Förslag till förordning
Artikel 6 – stycke 1 – led a – led ivc (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ivc) Investeringar i infrastrukturer för 
hälso- och sjukvård och 
samhällsinfrastrukturer samt i system för 
samarbete mellan beredskapsorgan (inom 
det tematiska målet om främjande av 
social integration och bekämpning av 
fattigdom).

Or. fr

Ändringsförslag 235
Niccolò Rinaldi

Förslag till förordning
Artikel 6 – stycke 1 – led a – led ivc (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ivc) Investeringar i infrastrukturer för 
hälso- och sjukvård och 
samhällsinfrastrukturer samt i system för 
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samarbete mellan beredskapsorgan, vilket 
bidrar till en effektiv resursanvändning i 
de gränsöverskridande regionerna (inom 
det tematiska målet om främjande av 
social integration och bekämpning av 
fattigdom).

Or. fr

Ändringsförslag 236
Hermann Winkler

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led a – fjärde stycket d (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ivd) Investeringar för att skapa system för 
det gränsövergripande 
informationsutbytet inom informations-
och kommunikationstekniken.

Or. de

Ändringsförslag 237
Fiorello Provera

Förslag till förordning
Artikel 6 – stycke 1 – led a – led ivd (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ivd) Investeringar i inrättande av 
gränsöverskridande system för 
informationsutbyte (inom det tematiska 
området för förbättring av tillgången till, 
användningen av och kvaliteten på 
informations- och 
kommunikationsteknik).

Or. fr
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Ändringsförslag 238
Niccolò Rinaldi

Förslag till förordning
Artikel 6 – stycke 1 – led a – led ivd (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ivd) Investeringar i inrättande av 
gränsöverskridande system för 
informationsutbyte (inom det tematiska 
området för förbättring av tillgången till, 
användningen av och kvaliteten på 
informations- och 
kommunikationsteknik).

Or. fr

Ändringsförslag 239
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Förslag till förordning
Artikel 6 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Inom transnationellt samarbete: 
Utveckling och genomförande av
makroregionala strategier och 
havsområdesstrategier (inom de tematiska 
målen med bättre institutionell kapacitet 
och effektivitet hos den offentliga 
förvaltningen).

utgår

Or. en

Ändringsförslag 240
Salvatore Caronna

Förslag till förordning
Artikel 6 – led b



PE490.976v01-00 112/174 AM\903764SV.doc

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Inom transnationellt samarbete:
Utveckling och genomförande av 
makroregionala strategier och 
havsområdesstrategier (inom de tematiska 
målen med bättre institutionell kapacitet 
och effektivitet hos den offentliga 
förvaltningen).

b) Inom transnationellt samarbete:

Or. it

Ändringsförslag 241
Patrice Tirolien

Förslag till förordning
Artikel 6 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Inom transnationellt samarbete: 
Utveckling och genomförande av 
makroregionala strategier och 
havsområdesstrategier (inom de tematiska 
målen med bättre institutionell kapacitet 
och effektivitet hos den offentliga 
förvaltningen).

b) Inom transnationellt och 
gränsöverskridande samarbete: Utveckling 
och genomförande av makroregionala 
strategier och strategier för havsområden 
eller bergsområden.

Or. fr

Motivering

Kopplingen till de makroregionala strategierna bör inte endast avse den transnationella 
delen, utan även den gränsöverskridande delen. Upprättandet av makroregionala strategier 
kan i själva verket förbättra komplementariteten mellan ett transnationellt program och flera 
gränsöverskridande program.

Ändringsförslag 242
Fiorello Provera

Förslag till förordning
Artikel 6 – stycke 1 – led b
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Inom transnationellt samarbete: 
Utveckling och genomförande av 
makroregionala strategier och 
havsområdesstrategier (inom de tematiska 
målen med bättre institutionell kapacitet 
och effektivitet hos den offentliga 
förvaltningen).

b) Inom transnationellt och 
gränsöverskridande samarbete: Utveckling 
och genomförande av makroregionala 
strategier och strategier för havsområden 
eller bergsområden.

Or. fr

Ändringsförslag 243
François Alfonsi, Catherine Grèze

Förslag till förordning
Artikel 6 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Inom transnationellt samarbete: 
Utveckling och genomförande av 
makroregionala strategier och 
havsområdesstrategier (inom de tematiska 
målen med bättre institutionell kapacitet 
och effektivitet hos den offentliga 
förvaltningen).

b) Inom transnationellt och 
gränsöverskridande samarbete: Utveckling 
och genomförande av makroregionala 
strategier och strategier för havsområden 
eller bergsområden.

Or. fr

Ändringsförslag 244
Niccolò Rinaldi

Förslag till förordning
Artikel 6 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Inom transnationellt samarbete: 
Utveckling och genomförande av 
makroregionala strategier och 
havsområdesstrategier (inom de tematiska 
målen med bättre institutionell kapacitet 

b) Inom transnationellt och 
gränsöverskridande samarbete: Utveckling 
och genomförande av makroregionala 
strategier och strategier för havsområden 
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och effektivitet hos den offentliga 
förvaltningen).

eller bergsområden.

Or. fr

Ändringsförslag 245
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Alain Cadec

Förslag till förordning
Artikel 6 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Inom transnationellt samarbete: 
Utveckling och genomförande av 
makroregionala strategier och 
havsområdesstrategier (inom de tematiska 
målen med bättre institutionell kapacitet 
och effektivitet hos den offentliga 
förvaltningen).

b) Inom transnationellt samarbete: 
Utarbetande och genomförande av 
makroregionala strategier och 
havsområdesstrategier (inom alla 
tematiska mål).

Or. fr

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

Förslag till förordning
Artikel 6 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Inom transnationellt samarbete: 
Utveckling och genomförande av 
makroregionala strategier och 
havsområdesstrategier (inom de tematiska 
målen med bättre institutionell kapacitet
och effektivitet hos den offentliga 
förvaltningen).

b) Inom transnationellt samarbete: 
Utveckling och genomförande av 
makroregionala strategier, 
gränsöverskridande regionala strategier 
såsom euroregioner, när dessa inte 
omfattas av de gränsöverskridande 
programmen och havsstrategierna (inom 
det tematiska målet att förbättra den 
institutionella kapaciteten och 
effektiviteten hos den offentliga 
förvaltningen).
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Or. es

Ändringsförslag 247
László Surján

Förslag till förordning
Artikel 6 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Inom transnationellt samarbete: 
Utveckling och genomförande av 
makroregionala strategier och 
havsområdesstrategier (inom de tematiska 
målen med bättre institutionell kapacitet 
och effektivitet hos den offentliga 
förvaltningen).

b) Inom transnationellt samarbete:

i) Utveckling och genomförande av 
transnationella program, bland annat 
makroregionala strategier och 
havsområdesstrategier (inom de tematiska 
målen med bättre institutionell kapacitet 
och effektivitet hos den offentliga 
förvaltningen).

ii) Utveckling och genomförande av 
program som hanterar transnationella 
utmaningar som är angelägna för hela 
Europa, såsom demografi, 
fattigdomsminskning eller social 
inkludering av romerna.

Or. en

Ändringsförslag 248
Tomasz Piotr Poręba

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Inom transnationellt samarbete: b) Inom transnationellt samarbete: 
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Utveckling och genomförande av 
makroregionala strategier och 
havsområdesstrategier (inom de tematiska 
målen med bättre institutionell kapacitet 
och effektivitet hos den offentliga 
förvaltningen).

Utveckling och genomförande av 
makroregionala strategier och 
havsområdesstrategier samt insatser för 
territoriell sammanhållning i 
transnationella områden (inom de 
tematiska målen med bättre institutionell 
kapacitet hos de transnationella 
samarbetsstrukturerna och effektivitet hos 
den offentliga förvaltningen).

Or. pl

Ändringsförslag 249
Giommaria Uggias

Förslag till förordning
Artikel 6 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Inom transnationellt samarbete: 
Utveckling och genomförande av 
makroregionala strategier och 
havsområdesstrategier (inom de tematiska 
målen med bättre institutionell kapacitet 
och effektivitet hos den offentliga 
förvaltningen).

b) Inom transnationellt samarbete: 
Utveckling och genomförande av 
makroregionala strategier och 
havsområdesstrategier (inom de tematiska 
målen med bättre institutionell kapacitet 
och effektivitet hos den offentliga 
förvaltningen och riktade insatser inom 
turismsektorn).

Or. it

Ändringsförslag 250
Salvatore Caronna

Förslag till förordning
Artikel – led b – led i (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) Utveckling och genomförande av 
makroregionala strategier och 
havsområdesstrategier (inom de tematiska 
målen med bättre institutionell kapacitet 
och effektivitet hos den offentliga 
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förvaltningen).

Or. it

Ändringsförslag 251
Salvatore Caronna

Förslag till förordning
Artikel 6 – led b – led ii (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) Utveckling av de regionala och lokala 
myndigheternas kapacitet att ta itu med 
följderna av demografiska förändringar 
och yrkesverksammas rörlighet i olika 
socioekonomiska sammanhang (inom de 
tematiska målen med bättre institutionell 
kapacitet och effektivitet hos den 
offentliga förvaltningen).

Or. it

Motivering

Vikten av den territoriella offentliga förvaltningens förmåga att lösa problem som hör 
samman med demografiska förändringar i länder med olika demografiska strukturer har nära 
samband med övervinningen av konkurrensmässiga hinder i de europeiska regionerna.

Ändringsförslag 252
Salvatore Caronna

Förslag till förordning
Artikel 6 – led b – led iii (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iii) Främjande av politik för hållbar 
rörlighet i städer med hjälp av innovativa, 
kontrollerbara och överförbara åtgärder 
(inom de tematiska målen om främjande 
av hållbara transportsystem och om 
avlägsnandet av flaskhalsar i de centrala 
infrastrukturnäten). 
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Or. it

Motivering

Samarbetet innebär att tidigare erfarenheter kan utnyttjas bättre även genom andra 
instrument och att man kan framhäva dem inom näten. Politiken för stadsrörlighet utgör en 
kärnfråga i det territoriella samarbetet inom den transnationella dimensionen.

Ändringsförslag 253
Salvatore Caronna

Förslag till förordning
Artikel – led b – led iv (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iv) Främjande och förbättring av den 
utbredda användningen av IKT-teknik i 
landsbygds-, kust- och lokalsamhällen 
(inom de tematiska målen för förbättring 
av tillgången till informations- och 
kommunikationsteknik, liksom teknikens 
användning och kvalitet). 

Or. it

Motivering

Landsbygdsområden och andra områden som riskerar att marginaliseras kan stimuleras av 
en mer utbredd användning av IKT-teknik som kan uppnås inte bara genom en förbättrad 
infrastruktur, men även genom att man vidtar åtgärder för kulturella och organisatoriska 
faktorer som kan utmynna i åtgärder för territoriellt samarbete.

Ändringsförslag 254
Patrice Tirolien

Förslag till förordning
Artikel 6 – stycke 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Samarbete mellan företag, i synnerhet 
små och medelstora företag, och 
näringslivsorganisationer för att stödja 
ekonomiska, handelsrelaterade eller 
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tekniska samarbeten genom rörlighet eller 
utbyten i enlighet med målen i artikel 5 i 
förordning (EU) nr [...]/2012 [om 
Europeiska regionala utvecklingsfonden].

Or. fr

Ändringsförslag 255
Pat the Cope Gallagher, Seán Kelly

Förslag till förordning
Artikel 6 – stycke 1a (nytt) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När det gäller gränsöverskridande 
program mellan Nordirland och 
gränslänen i Irland till stöd för fred och 
försoning bör Europeiska regionala 
utvecklingsfonden även bidra till att 
främja ekonomisk och social stabilitet i de 
berörda regionerna, bland annat genom 
åtgärder för att främja sammanhållning 
mellan lokalsamhällen.

Or. en

Motivering

När det gäller gränsöverskridande program mellan Nordirland och gränslänen i Irland till 
stöd för fred och försoning bör Europeiska regionala utvecklingsfonden även bidra till att 
främja ekonomisk och social stabilitet i de berörda regionerna, bland annat genom åtgärder 
för att främja sammanhållning mellan lokalsamhällen.

Ändringsförslag 256
James Nicholson, Diane Dodds

Förslag till förordning
Artikel 6 – stycke 1a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

När det gäller gränsöverskridande 
program mellan Nordirland och 
gränslänen i Irland till stöd för fred och 
försoning bör Europeiska regionala 
utvecklingsfonden även bidra till att 
främja ekonomisk och social stabilitet i de 
berörda regionerna, bland annat genom 
åtgärder för att främja sammanhållning 
mellan lokalsamhällen.

Or. en

Ändringsförslag 257
Richard Seeber

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Ett samarbetsprogram ska bestå av 
prioriterade områden. Ett prioriterat 
område ska gälla en fond och ska motsvara 
ett tematiskt mål samt bestå av en eller 
flera investeringsprioriteringar för det 
tematiska målet i överensstämmelse med 
artiklarna 5 och 6 i denna förordning.

1. Ett samarbetsprogram ska bestå av 
prioriterade områden. Ett prioriterat 
område ska gälla en fond och ska motsvara 
ett tematiskt mål samt bestå av en eller 
flera investeringsprioriteringar för det 
tematiska målet i överensstämmelse med 
artiklarna 5 och 6 i denna förordning. Ett 
prioriterat område kan om det är 
nödvändigt omfatta en eller flera 
kompletterande investeringsprioriteringar 
av olika tematiska mål för att få en 
starkare effekt och större effektivitet i en 
tematiskt sammanhängande, integrerad 
strategi.

Or. de

Motivering

Genom en kombination av olika investeringsprioriteringar kan man undvika överlappande 
arbete och dubbelarbete mellan de tematiska målen och på så sätt tydligt förstärka en 
tematisk fokusering utan att samtidigt begränsa de tematiska samarbetsmöjligheterna. 
Därutöver skulle man kunna ge avsevärt mer effektivt utrymme för programrelevant 
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karaktäristik.

Ändringsförslag 258
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – led b – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) Gemensamma och särskilda utfalls- och 
resultatindikatorer, där så är lämpligt med 
ett basvärde och ett kvantifierat målvärde i 
överensstämmelse med de fondspecifika 
bestämmelserna.

ii) Gemensamma och särskilda utfalls- och 
resultatindikatorer, där så är lämpligt med 
ett basvärde och ett kvantifierat målvärde i 
överensstämmelse med artikel 15.

Or. fr

Ändringsförslag 259
Patrice Tirolien

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iva) Fastställande av prioriterade 
strukturprojekt som i synnerhet fastställs 
inom ramen för de makroregionala 
strategierna och strategierna för 
havsområden eller bergsområden.

Or. fr

Ändringsförslag 260
Fiorello Provera

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – led b – led iva (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

iva) Fastställande av prioriterade 
strukturprojekt som i synnerhet fastställs 
inom ramen för de makroregionala 
strategierna och strategierna för 
havsområden eller bergsområden.

Or. fr

Ändringsförslag 261
Niccolò Rinaldi

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iva) Fastställande av prioriterade 
strukturprojekt som i synnerhet fastställs 
inom ramen för de makroregionala 
strategierna och strategierna för 
havsområden eller bergsområden.

Or. fr

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

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – led c – första stycket

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) mekanismerna för att trygga samordning 
mellan fonderna, Europeiska 
jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, 
Europeiska havs- och fiskerifonden och 
andra finansieringsinstrument på 
unionsnivå och nationell nivå, och med 
Europeiska investeringsbanken (EIB),

i) mekanismerna för att trygga samordning 
mellan fonderna, Europeiska 
jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, 
de gemensamma europeiska 
referensramarna, Europeiska havs- och 
fiskerifonden och andra 
finansieringsinstrument på unionsnivå och 
nationell nivå, och med Europeiska 
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investeringsbanken (EIB),

Or. de

Ändringsförslag 263
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – led c – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) i förekommande fall ett planerat
integrerat synsätt på den territoriella 
utvecklingen av stads-, landsbygds- och 
kustområden och områden med särskilda 
territoriellt betingade särdrag, i synnerhet 
former för genomförande av artiklarna 28 
och 29 i förordning (EU) nr [...]/2012 
(grundförordningen),

ii) ett planerat integrerat synsätt på den 
territoriella utvecklingen av stads-, 
landsbygds- och kustområden och områden 
med särskilda territoriellt betingade 
särdrag, i synnerhet former för 
genomförande av artiklarna 28 och 29 i 
förordning (EU) nr [...]/2012 
(grundförordningen),

Or. en

Ändringsförslag 264
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – led c – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) i förekommande fall ett planerat 
integrerat synsätt på den territoriella 
utvecklingen av stads-, landsbygds- och 
kustområden och områden med särskilda 
territoriellt betingade särdrag, i synnerhet 
former för genomförande av artiklarna 28 
och 29 i förordning (EU) nr [...]/2012 
(grundförordningen),

ii) i förekommande fall ett planerat 
integrerat synsätt på den territoriella 
utvecklingen av stads-, landsbygds-, bergs-
och kustområden och områden med 
särskilda territoriellt betingade särdrag, i 
synnerhet former för genomförande av 
artiklarna 28 och 29 i förordning (EU) 
nr [...]/2012 (grundförordningen),

Or. fr
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Ändringsförslag 265
Fiorello Provera

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – led c – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) i förekommande fall ett planerat 
integrerat synsätt på den territoriella 
utvecklingen av stads-, landsbygds- och 
kustområden och områden med särskilda 
territoriellt betingade särdrag, i synnerhet 
former för genomförande av artiklarna 28 
och 29 i förordning (EU) nr [...]/2012 
(grundförordningen),

ii) i förekommande fall ett planerat 
integrerat synsätt på den territoriella 
utvecklingen av stads-, landsbygds- och 
kustområden och områden med särskilda 
territoriellt betingade särdrag (berg och 
öar), i synnerhet former för genomförande 
av artiklarna 28 och 29 i förordning (EU) 
nr [...]/2012 (grundförordningen),

Or. fr

Ändringsförslag 266
Niccolò Rinaldi

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – led c – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) i förekommande fall ett planerat 
integrerat synsätt på den territoriella 
utvecklingen av stads-, landsbygds- och 
kustområden och områden med särskilda 
territoriellt betingade särdrag, i synnerhet 
former för genomförande av artiklarna 
28 och 29 i förordning (EU) nr [...]/2012 
(grundförordningen),

ii) i förekommande fall ett planerat 
integrerat synsätt på den territoriella 
utvecklingen av stads-, landsbygds- och 
kustområden och områden med särskilda 
territoriellt betingade särdrag (berg och 
öar), i synnerhet former för genomförande 
av artiklarna 28 och 29 i förordning (EU) 
nr [...]/2012 (grundförordningen),

Or. fr

Ändringsförslag 267
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – led c – led ii
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) i förekommande fall ett planerat 
integrerat synsätt på den territoriella 
utvecklingen av stads-, landsbygds- och 
kustområden och områden med särskilda 
territoriellt betingade särdrag, i synnerhet 
former för genomförande av artiklarna 28 
och 29 i förordning (EU) nr [...]/2012 
(grundförordningen),

ii) i förekommande fall ett planerat 
integrerat synsätt på den territoriella 
utvecklingen av stads-, stadsutkants-,
landsbygds- och kustområden och områden 
med särskilda territoriellt betingade 
särdrag, i synnerhet former för 
genomförande av artiklarna 28 och 29 i 
förordning (EU) nr [...]/2012 
(grundförordningen),

Or. es

Ändringsförslag 268
Giommaria Uggias, Ramona Nicole Mănescu, Vincenzo Iovine

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – led c – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) i förekommande fall ett planerat 
integrerat synsätt på den territoriella 
utvecklingen av stads-, landsbygds- och 
kustområden och områden med särskilda 
territoriellt betingade särdrag, i synnerhet 
former för genomförande av artiklarna 28 
och 29 i förordning (EU) nr [...]/2012 
(grundförordningen),

ii) i förekommande fall ett planerat 
integrerat synsätt på den territoriella 
utvecklingen av stads-, landsbygds- och 
kustområden och områden med särskilda 
territoriellt betingade särdrag såsom 
områden med geografiska, demografiska 
eller naturbetingade nackdelar, i 
synnerhet former för genomförande av 
artiklarna 28 och 29 i förordning (EU) 
nr [...]/2012 (grundförordningen),

Or. en

Ändringsförslag 269
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – led c – led ii
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) i förekommande fall ett planerat 
integrerat synsätt på den territoriella 
utvecklingen av stads-, landsbygds- och 
kustområden och områden med särskilda 
territoriellt betingade särdrag, i synnerhet 
former för genomförande av artiklarna 28 
och 29 i förordning (EU) nr [...]/2012 
(grundförordningen),

ii) i förekommande fall ett planerat 
integrerat synsätt på den territoriella 
utvecklingen av stads-, landsbygds- och 
kustområden och områden med särskilda 
territoriellt betingade särdrag, såsom 
naturrelaterade, geografiska eller 
demografiska nackdelar, i synnerhet 
former för genomförande av artiklarna 28 
och 29 i förordning (EU) nr [...]/2012 
(grundförordningen),

Or. fr

Ändringsförslag 270
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – led c – led iii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iii) i förekommande fall förteckningen över 
städer där integrerade åtgärder för hållbar 
stadsutveckling kommer att genomföras, 
ungefärligt årsanslag för stödet från 
Europeiska regionala utvecklingsfonden 
för dessa åtgärder, inklusive de resurser 
som delegeras till städerna för förvaltning 
enligt artikel 7.2 i förordning (EU) 
nr [...]/2012 (Eruf-förordningen),

iii) i förekommande fall den preliminära
förteckningen över städer och funktionella 
områden där integrerade åtgärder för 
hållbar stadsutveckling kommer att 
genomföras, ungefärligt årsanslag för 
stödet från Europeiska regionala 
utvecklingsfonden för dessa åtgärder, 
inklusive de resurser som delegeras till 
städerna för förvaltning enligt artikel 7.2 i 
förordning (EU) nr [...]/2012 (Eruf-
förordningen),

Or. es

Ändringsförslag 271
Fiorello Provera

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – led c – led iv
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

iv) identifiering av de områden där 
gemenskapsledd lokal utveckling kommer 
att genomföras,

iv) identifiering av de områden där 
gemenskapsledd lokal utveckling kommer 
att genomföras, i synnerhet områden med 
särskilda territoriellt betingade särdrag 
(berg och öar),

Or. fr

Ändringsförslag 272
Niccolò Rinaldi

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – led c – led iv

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iv) identifiering av de områden där 
gemenskapsledd lokal utveckling kommer 
att genomföras,

iv) identifiering av de områden där 
gemenskapsledd lokal utveckling kommer 
att genomföras, i synnerhet områden med 
särskilda territoriellt betingade särdrag 
(berg och öar),

Or. fr

Ändringsförslag 273
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – led c – led v

Kommissionens förslag Ändringsförslag

v) där så är lämpligt, bidraget till de 
planerade åtgärderna inom 
makroregionala strategier och 
havsområdesstrategier.

utgår

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

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – led c – led v

Kommissionens förslag Ändringsförslag

v) där så är lämpligt, bidraget till de 
planerade åtgärderna inom makroregionala 
strategier och havsområdesstrategier.

v) för de program som berörs, bidraget till 
de planerade åtgärderna inom 
makroregionala strategier och 
havsområdesstrategier.

Or. fr

Ändringsförslag 275
Patrice Tirolien

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – led c – led v

Kommissionens förslag Ändringsförslag

v) där så är lämpligt, bidraget till de 
planerade åtgärderna inom makroregionala 
strategier och havsområdesstrategier.

v) bidraget till de planerade åtgärderna 
inom makroregionala strategier och 
strategier för havsområden eller 
bergsområden.

Or. fr

Ändringsförslag 276
Fiorello Provera

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – led c – led v

Kommissionens förslag Ändringsförslag

v) där så är lämpligt, bidraget till de 
planerade åtgärderna inom makroregionala 
strategier och havsområdesstrategier.

v) bidraget till de planerade åtgärderna 
inom makroregionala strategier och 
strategier för havsområden eller 
bergsområden.
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Or. fr

Ändringsförslag 277
François Alfonsi, Catherine Grèze

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – led c – led v

Kommissionens förslag Ändringsförslag

v) där så är lämpligt, bidraget till de 
planerade åtgärderna inom makroregionala 
strategier och havsområdesstrategier.

v) bidraget till de planerade åtgärderna 
inom makroregionala strategier och 
strategier för havsområden eller 
bergsområden.

Or. fr

Ändringsförslag 278
Niccolò Rinaldi

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – led c – led v

Kommissionens förslag Ändringsförslag

v) där så är lämpligt, bidraget till de 
planerade åtgärderna inom makroregionala 
strategier och havsområdesstrategier.

v) bidraget till de planerade åtgärderna 
inom makroregionala strategier och 
strategier för havsområden eller 
bergsområden.

Or. fr

Ändringsförslag 279
Tomasz Piotr Poręba

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – led c – led v

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(v) där så är lämpligt, bidraget till de 
planerade åtgärderna inom makroregionala 

(v) där så är lämpligt, bidraget till de 
planerade åtgärderna inom makroregionala 



PE490.976v01-00 130/174 AM\903764SV.doc

SV

strategier och havsområdesstrategier. strategier och havsområdesstrategier samt 
insatserna för territoriell sammanhållning 
inom transnationella områden.

Or. pl

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

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – led c – stycke 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

va) i förekommande fall, en 
gränsöverskridande infrastrukturstrategi.

Or. de

Ändringsförslag 281
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Alain Cadec

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

va) prioriterade strukturprojekt som 
främst fastställts inom ramen för de 
makroregionala strategierna och 
havsområdesstrategierna.

Or. fr

Ändringsförslag 282
Pervenche Berès
för utskottet för sysselsättning och sociala frågor

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – led e – led i
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) den planerade användningen av tekniskt 
bistånd, även åtgärder för att stärka 
myndigheternas och stödmottagarnas 
förvaltningskapacitet med den relevanta 
information som avses i punkt 2 b för det 
berörda prioriterade området,

i) den planerade användningen av tekniskt 
bistånd, även åtgärder för att stärka 
förvaltningskapaciteten hos myndigheter, 
stödmottagare, arbetsmarknadens parter, 
icke-statliga organisationer och andra 
berörda parter med den relevanta 
information som avses i punkt 2 b för det 
berörda prioriterade området,

Or. en

Ändringsförslag 283
Fiorello Provera

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – led e – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) en bedömning av den administrativa 
bördan för stödmottagarna och de 
åtgärder som planeras för att minska 
denna, inklusive mål,

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 284
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – led e – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) en bedömning av den administrativa 
bördan för stödmottagarna och de 
åtgärder som planeras för att minska 
denna, inklusive mål,

utgår

Or. es
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Ändringsförslag 285
Niccolò Rinaldi

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – led e – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) en bedömning av den administrativa 
bördan för stödmottagarna och de 
åtgärder som planeras för att minska 
denna, inklusive mål,

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 286
Michael Theurer

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – led e – andra stycket

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) en bedömning av den administrativa 
bördan för stödmottagarna och de åtgärder 
som planeras för att minska denna, 
inklusive mål,

ii) en bedömning av den administrativa 
bördan för stödmottagarna och 
förvaltningsmyndigheterna och åtgärder
för att minska förvaltningsbördan, 
inklusive mål,

Or. de

Ändringsförslag 287
Hermann Winkler

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – led e – andra stycket

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) en bedömning av den administrativa 
bördan för stödmottagarna och de åtgärder 
som planeras för att minska denna, 

ii) en bedömning av den administrativa 
bördan och de åtgärder som planeras för att 
minska denna för stödmottagare och 
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inklusive mål, förvaltningsmyndigheter, inklusive mål,

Or. de

Motivering

Minskningen av förvaltningsbördan ska i första hand gynna stödmottagarna men också 
förvaltningsmyndigheterna.

Ändringsförslag 288
Younous Omarjee

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – led e – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) en bedömning av den administrativa 
bördan för stödmottagarna och de 
åtgärder som planeras för att minska 
denna, inklusive mål,

utgår

Or. fr

Motivering

Bedömningen av den administrativa bördan i samband med planeringen utgör en 
administrativ merkostnad som skulle försvåra förfarandet avsevärt.

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

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 a – led e – tredje stycket a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iiia) En planerad användning och 
kombination av programmen och 
finansieringen för de gemensamma 
europeiska referensramarna, Europeiska 
regionala utvecklingsfonden och det 
transeuropeiska transportnätet,
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Or. de

Ändringsförslag 290
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – led f – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) En tabell som för hela programperioden, 
för samarbetsprogrammet och för varje 
prioriterat område visar de totala anslagen i 
form av stöd från Europeiska regionala 
utvecklingsfonden och den nationella 
samfinansieringen. Om den nationella 
samfinansieringen består av offentlig och 
privat samfinansiering ska tabellen 
innehålla en ungefärlig uppdelning mellan 
de offentliga och privata delarna. Tabellen 
ska också i informationssyfte visa 
Europeiska investeringsbankens planerade 
deltagande.

ii) En tabell som för hela programperioden, 
för samarbetsprogrammet visar de totala 
anslagen i form av stöd från Europeiska 
regionala utvecklingsfonden och den 
nationella samfinansieringen. Tabellen ger 
en ungefärlig uppdelning mellan de 
prioriterade områdena. Om den nationella 
samfinansieringen består av offentlig och 
privat samfinansiering ska tabellen 
innehålla en ungefärlig uppdelning mellan 
de offentliga och privata delarna. Tabellen 
ska också i informationssyfte visa det 
eventuella bidraget från de tredjeländer 
som deltar i programmet liksom 
Europeiska investeringsbankens planerade 
deltagande.

Or. fr

Motivering

Det operativa programmet ska kunna anpassas enkelt efter de makroekonomiska 
variationerna utan en fullständig översyn av det operativa programmet vid varje överföring 
av medel mellan prioriterade områden. Således bör man dessutom be de tredjeländer som 
deltar i programmet att tydligt uppge sitt finansiella bidrag i syfte att erhålla en översikt över 
de tillgängliga medlen.

Ändringsförslag 291
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – led g – led i
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) identifiering av ackrediteringsorganet, 
förvaltningsmyndigheten och 
revisionsmyndigheten,

i) identifiering av förvaltningsmyndigheten 
och revisionsmyndigheten,

Or. es

Ändringsförslag 292
Manfred Weber

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – led g – första stycket

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) identifiering av ackrediteringsorganet, 
förvaltningsmyndigheten och 
revisionsmyndigheten,

i) identifiering av ackrediteringsorganet, 
förvaltningsmyndigheten och 
revisionsmyndigheten, om ingen EGTS 
har angetts som förvaltningsmyndighet 
ska resultatet av undersökningen läggas 
fram i enlighet med artikel 21 inklusive en 
kort motivering.

Or. de

Ändringsförslag 293
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – led g – punkt i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) identifiering av ackrediteringsorganet, 
förvaltningsmyndigheten och 
revisionsmyndigheten,

i) identifiering av ackrediteringsorganet, 
förvaltningsmyndigheten och 
revisionsmyndigheten och, i tillämpliga 
fall, den attesterande myndigheten.

Or. fr
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Motivering

Med anknytning till den möjliga flexibiliteten när det gäller utnämningen av en attesterande 
myndighet (artikel 22). Denna kan tillhandahålla expertis och bidra till en sund förvaltning. 
Genom att stryka denna säkerställs ingen större förenkling.

Ändringsförslag 294
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 3 – stycke 1 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) En beskrivning av särskilda åtgärder som 
genomförs för att beakta miljöskyddskrav, 
resurseffektivitet, begränsning av och 
anpassning till klimatförändringar, 
förebyggande av risker och riskhantering 
vid valet av insatser.

i) I förekommande fall en beskrivning av 
särskilda åtgärder som genomförs för att 
beakta miljöskyddskrav, resurseffektivitet, 
begränsning av och anpassning till 
klimatförändringar, förebyggande av risker 
och riskhantering vid valet av insatser.

Or. en

Ändringsförslag 295
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 3 – stycke 1 – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) En beskrivning av de särskilda 
åtgärderna för att främja lika möjligheter 
och förebygga diskriminering på grundval 
av kön, ras eller etniskt ursprung, religion 
eller övertygelse, funktionshinder, ålder 
eller sexuell läggning medan 
samarbetsprogrammet utarbetas, utformas 
och genomförs, särskilt när det gäller 
tillgång till finansiering med beaktande av 
behoven hos de olika målgrupper som 
riskerar att utsättas för sådan 
diskriminering och kraven på att 

ii) I förekommande fall en beskrivning av 
de särskilda åtgärderna för att främja lika 
möjligheter och förebygga diskriminering 
på grundval av kön, ras eller etniskt 
ursprung, religion eller övertygelse, 
funktionshinder, ålder eller sexuell 
läggning medan samarbetsprogrammet 
utarbetas, utformas och genomförs, särskilt 
när det gäller tillgång till finansiering med 
beaktande av behoven hos de olika 
målgrupper som riskerar att utsättas för 
sådan diskriminering och kraven på att 
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funktionshindrade personer ska ha tillgång. funktionshindrade personer ska ha tillgång.

Or. en

Ändringsförslag 296
Mikael Gustafsson, Marije Cornelissen
för utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 3 – stycke 1 – led iii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iii) En beskrivning av programmets bidrag 
till att främja jämställdheten mellan män 
och kvinnor och, där så är lämpligt, system 
som tryggar att genusperspektivet byggs in 
på program- och insatsnivå.

iii) En beskrivning av programmets bidrag 
till att främja jämställdheten mellan män 
och kvinnor och, där så är lämpligt, system 
som tryggar att genusperspektivet byggs in 
i alla faser på program- och insatsnivå, 
bland annat utformning, genomförande, 
övervakning och utvärdering.

Or. en

Ändringsförslag 297
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 3 – stycke 1 – led iii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iii) En beskrivning av programmets bidrag 
till att främja jämställdheten mellan män 
och kvinnor och, där så är lämpligt, system 
som tryggar att genusperspektivet byggs in 
på program- och insatsnivå.

iii) I förekommande fall en beskrivning av 
programmets bidrag till att främja 
jämställdheten mellan män och kvinnor 
och, där så är lämpligt, system som tryggar 
att genusperspektivet byggs in på program-
och insatsnivå.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 3 – stycke 1 – led 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iiia) En beskrivning av åtgärder för en 
gränsöverskridande 
infrastrukturförbättring.

Or. de

Ändringsförslag 299
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska lämna ett yttrande 
från de nationella jämlikhetsorganen om 
de åtgärder som anges i leden ii och iii 
tillsammans med förslaget till 
samarbetsprogram.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 300
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska lämna ett yttrande 
från de nationella jämlikhetsorganen om 
de åtgärder som anges i leden ii och iii 
tillsammans med förslaget till 
samarbetsprogram.

utgår
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Or. fr

Motivering

För att förenkla genomförande är ett sådant krav oproportionerligt med avseende på det 
europeiska territoriella samarbetet och riskerar att försena planeringen.

Ändringsförslag 301
Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel Mato Adrover, Veronica Lope Fontagné

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Deltagande medlemsstater och 
tredjeländer eller territorier ska, där det är 
tillämpligt, skriftligen bekräfta att de 
godkänner samarbetsprogrammets innehåll 
innan det överlämnas till kommissionen. 
Detta avtal ska också innehålla ett åtagande 
från alla deltagande medlemsstater om att 
tillhandahålla den samfinansiering som 
krävs för att genomföra 
samarbetsprogrammet.

5. Deltagande medlemsstater och 
tredjeländer eller territorier ska, där det är 
tillämpligt, skriftligen bekräfta att de 
godkänner samarbetsprogrammets innehåll 
innan det överlämnas till kommissionen. 
Detta avtal ska också innehålla ett åtagande 
från alla deltagande medlemsstater om att 
tillhandahålla den samfinansiering som 
krävs för att genomföra 
samarbetsprogrammet och eventuellt det 
åtagande som det finansiella bidraget från 
tredjeländer eller dessas territorier 
innebär.

Or. es

Ändringsförslag 302
Nuno Teixeira

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Deltagande medlemsstater och 
tredjeländer eller territorier ska, där det är 
tillämpligt, skriftligen bekräfta att de 
godkänner samarbetsprogrammets innehåll 
innan det överlämnas till kommissionen. 

5. Deltagande medlemsstater och 
tredjeländer eller territorier ska, där det är 
tillämpligt, skriftligen bekräfta att de 
godkänner samarbetsprogrammets innehåll 
innan det överlämnas till kommissionen. 
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Detta avtal ska också innehålla ett åtagande 
från alla deltagande medlemsstater om att 
tillhandahålla den samfinansiering som 
krävs för att genomföra 
samarbetsprogrammet.

Detta avtal ska också innehålla ett åtagande 
från alla deltagande medlemsstater om att 
tillhandahålla den samfinansiering som 
krävs för att genomföra 
samarbetsprogrammet och eventuellt det 
åtagande som det finansiella bidraget från 
tredjeländer eller dessas territorier 
innebär.

Or. es

Motivering

Huvudandelen av de länder som gränsar till de yttersta randområdena mottar EUF-medel 
utan att bidra med ytterligare medel till det europeiska territoriella samarbetet. De yttersta 
randområdena är på så sätt tvungna att samarbeta med tredjeländer, men detta samarbete är 
helt och hållet begränsat eftersom tredjeländerna inte tar emot ytterligare medel och saknar 
ekonomiska incitament. Det är orimligt att kräva bekräftelse på överensstämmelse för dessa 
tredjeländers räkning eftersom det ytterligare skulle krångla till genomförandet och 
förvaltningen av dessa program.

Ändringsförslag 303
Francesco De Angelis, Younous Omarjee, Patrice Tirolien

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Deltagande medlemsstater och 
tredjeländer eller territorier ska, där det är 
tillämpligt, skriftligen bekräfta att de 
godkänner samarbetsprogrammets innehåll 
innan det överlämnas till kommissionen. 
Detta avtal ska också innehålla ett åtagande 
från alla deltagande medlemsstater om att 
tillhandahålla den samfinansiering som 
krävs för att genomföra 
samarbetsprogrammet.

5. Deltagande medlemsstater och, när de 
har accepterat inbjudan att delta i 
samarbetsprogrammen, tredjeländer eller 
territorier ska skriftligen bekräfta att de 
godkänner samarbetsprogrammets innehåll 
innan det överlämnas till kommissionen. 
Detta avtal ska också innehålla ett åtagande 
från alla deltagande medlemsstater och, om 
möjligt, tredjeländerna och territorierna,
om att tillhandahålla den samfinansiering 
som krävs för att genomföra 
samarbetsprogrammet.

Or. fr
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Ändringsförslag 304
Patrice Tirolien, Younous Omarjee

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Medlemsstaterna ska utarbeta 
samarbetsprogrammen enligt den mall som 
kommissionen har fastställt.

6. De deltagande medlemsstaterna och, 
när de har accepterat inbjudan om att 
delta i samarbetsprogrammen, 
tredjeländerna och territorierna, ska 
utarbeta samarbetsprogrammen enligt den 
mall som kommissionen har fastställt.
Genom undantag från punkt 5, om 
samarbetsprogrammen inbegriper de 
yttersta randområdena och 
tredjeländerna, ska den berörda 
medlemsstaten konsultera tredjeländerna 
innan programmen överlämnas till 
kommissionen. I detta fall kan avtalet om 
innehållet i samarbetsavtalen och de 
möjliga bidragen från tredjeländerna 
visas genom mötesprotokollen från 
samråden med de godkända 
tredjeländerna eller genom ett beslut från 
de regionala samarbetsorganen.

Or. fr

Motivering

Med tanke på komplexiteten och mångfalden när det gäller samarbetsprogrammen för de 
yttersta randområdena (där de deltagande länderna i allmänhet är AVS-länder) bör man 
mjuka upp kravet på att ett samarbetsprogram får överlämnas till kommissionen först när 
man erhållit ett skriftligt medgivande från de deltagande tredjeländerna om programmets 
innehåll. Detta krav riskerar att stoppa förfarandet till följd av återkommande geopolitiska 
konflikter, som inte har någon koppling till målen för det territoriella samarbetet.

Ändringsförslag 305
Tomasz Piotr Poręba

Förslag till förordning
Artikel 8
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om en gemensam åtgärdsplan enligt 
artikel 93.1 i förordning (EU) nr […]/2012 
(grundförordningen) genomförs under 
ansvar av en europeisk gruppering för 
territoriellt samarbete i egenskap av
stödmottagare, kan personalen hos 
samarbetsprogrammets gemensamma 
sekretariat och ledamöterna i 
grupperingens församling bli medlemmar i 
den styrkommitté som avses i artikel 97.1 i 
förordning (EU) nr […]/2012 
(grundförordningen). Ledamöterna i 
gruppens församling får inte utgöra 
majoriteten i denna styrkommitté.

Om en gemensam åtgärdsplan enligt 
artikel 93.1 i förordning (EU) nr […]/2012 
(grundförordningen) genomförs under 
ansvar av en europeisk gruppering för 
territoriellt samarbete eller annat 
rättssubjekt, som upprättats enligt ett av 
de deltagande ländernas lagstiftning och 
som då fungerar som stödmottagare, kan 
personalen hos samarbetsprogrammets 
gemensamma sekretariat och ledamöterna i 
grupperingens församling bli medlemmar i 
den styrkommitté som avses i artikel 97.1 i 
förordning (EU) nr […]/2012 
(grundförordningen). Ledamöterna i 
gruppens församling får inte utgöra 
majoriteten i denna styrkommitté.

Or. pl

Ändringsförslag 306
Giommaria Uggias

Förslag till förordning
Artikel 9 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Lokalt ledd utveckling enligt artikel 28 i 
förordning (EU) nr […]/2012 
(grundförordningen) kan genomföras i 
gränsöverskridande samarbetsprogram, 
förutsatt att den lokala utvecklingsgruppen 
består av företrädare för minst två länder, 
varav en medlemsstat.

Lokalt ledd utveckling enligt artikel 28 i 
förordning (EU) nr […]/2012 
(grundförordningen) kan genomföras i 
gränsöverskridande samarbetsprogram, 
förutsatt att den lokala utvecklingsgruppen 
består av lokala företrädare för minst två 
länder, varav en medlemsstat.

Or. it

Ändringsförslag 307
Tomasz Piotr Poręba

Förslag till förordning
Artikel 10 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

För samarbetsprogram ska det förmedlande 
organ som ska sköta förvaltning och 
genomförande av en integrerad territoriell 
investering enligt artikel 99.3 i förordning 
(EU) nr […]/2012 (grundförordningen) 
vara en europeisk gruppering för 
territoriellt samarbete eller ett annat organ 
som har inrättats enligt lagstiftningen i ett 
av de deltagande länderna, förutsatt att 
organet inrättas av myndigheterna i minst 
två deltagande länder.

För samarbetsprogram ska det förmedlande 
organ som ska sköta förvaltning och 
genomförande av en integrerad territoriell 
investering enligt artikel 99.3 i förordning 
(EU) nr […]/2012 (grundförordningen) 
vara en europeisk gruppering för 
territoriellt samarbete eller ett annat organ 
som har inrättats enligt lagstiftningen i ett 
av de deltagande länderna.

Or. pl

Ändringsförslag 308
Oldřich Vlasák

Förslag till förordning
Artikel 10 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För samarbetsprogram ska det förmedlande 
organ som ska sköta förvaltning och 
genomförande av en integrerad territoriell 
investering enligt artikel 99.3 i förordning 
(EU) nr […]/2012 (grundförordningen) 
vara en europeisk gruppering för 
territoriellt samarbete eller ett annat organ 
som har inrättats enligt lagstiftningen i ett 
av de deltagande länderna, förutsatt att 
organet inrättas av myndigheterna i minst 
två deltagande länder.

För samarbetsprogram kan det 
förmedlande organ som ska sköta 
förvaltning och genomförande av en 
integrerad territoriell investering enligt 
artikel 99.3 i förordning (EU) nr […]/2012 
(grundförordningen) vara en europeisk 
gruppering för territoriellt samarbete eller 
ett annat organ som har inrättats enligt 
lagstiftningen i ett av de deltagande 
länderna, förutsatt att organet inrättas av 
myndigheterna i minst två deltagande 
länder.

Or. en

Ändringsförslag 309
Richard Seeber



PE490.976v01-00 144/174 AM\903764SV.doc

SV

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Insatser inom samarbetsprogram ska 
väljas ut av den övervakningskommitté 
som avses i artikel 41 i förordning (EU) 
nr […]/2012 (grundförordningen).

1. Insatser inom samarbetsprogram ska 
väljas ut av den övervakningskommitté 
som avses i artikel 41 i förordning (EU) 
nr […]/2012 (grundförordningen) eller av 
en ledningskommitté som också sysslar 
med rapporter.

Or. de

Motivering

Möjligheten att upprätta en ledningskommitté ska absolut tas med i beräkningen eftersom 
man bara på detta sätt kan garantera att regionalt strategiska teman och projekt kan 
diskuteras i ett arbetsdugligt format.

Ändringsförslag 310
Younous Omarjee

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De insatser som väljs ut inom 
gränsöverskridande och transnationellt 
samarbete ska inbegripa stödmottagare från 
minst två deltagande länder, varav minst 
det ena landet ska vara en medlemsstat. 
En insats kan genomföras i ett enda land 
förutsatt att detta gynnar programområdet.

De insatser som väljs ut inom 
gränsöverskridande och transnationellt 
samarbete ska inbegripa stödmottagare från 
minst två deltagande länder. En insats kan 
genomföras i ett enda land förutsatt att 
detta gynnar programområdet.

Or. fr

Motivering

I förekommande fall bör man ge de utvalda regionala och lokala myndigheterna en möjlighet 
att samarbeta sinsemellan, utan att en medlemsstat är direkt involverad.

Ändringsförslag 311
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Oldřich Vlasák, James Nicholson

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 2 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De ovan nämnda villkoren ska inte 
omfatta sådana åtgärder inom 
gränsöverskridande program mellan 
Nordirland och gränslänen i Irland till 
stöd för fred och försoning som avses i 
artikel 6 andra stycket.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De insatser som väljs ut inom 
gränsöverskridande och transnationellt 
samarbete ska inbegripa stödmottagare från 
minst två deltagande länder, varav minst 
det ena landet ska vara en medlemsstat. En 
insats kan genomföras i ett enda land 
förutsatt att detta gynnar programområdet.

De insatser som väljs ut inom 
gränsöverskridande och transnationellt 
samarbete, och det extra anslaget enligt 
artikel 4.2, ska inbegripa stödmottagare 
från minst två deltagande länder, varav 
minst det ena landet ska vara en 
medlemsstat. En insats kan genomföras i 
ett enda land förutsatt att detta gynnar 
programområdet.

Or. es

Ändringsförslag 313
Nuno Teixeira

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 2 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

De insatser som väljs ut inom 
gränsöverskridande och transnationellt 
samarbete ska inbegripa stödmottagare från 
minst två deltagande länder, varav minst 
det ena landet ska vara en medlemsstat. En 
insats kan genomföras i ett enda land 
förutsatt att detta gynnar programområdet.

De insatser som väljs ut inom 
gränsöverskridande och transnationellt 
samarbete, och det extra anslaget enligt 
artikel 4.2, ska inbegripa stödmottagare 
från minst två deltagande länder, varav 
minst det ena landet ska vara en 
medlemsstat. En insats kan genomföras i 
ett enda land förutsatt att detta gynnar 
programområdet.

Or. es

Motivering

De tematiska områdena och tillämpningsvillkoren för de olika samarbetsområdena bör 
harmoniseras. Vid fastställandet av att det extra anslaget ska ha det transnationella 
samarbetets tematiska koncentration har man inte varit uttömmande i fråga om likställigheten 
beträffande de krav för urval av insatser som uppnås genom den föreslagna ändringen.

Ändringsförslag 314
Pat the Cope Gallagher, Seán Kelly

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 2 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De ovan nämnda villkoren ska inte 
omfatta sådana åtgärder inom 
gränsöverskridande program mellan 
Nordirland och gränslänen i Irland till 
stöd för fred och försoning som avses i 
artikel 6 andra stycket.

Or. en

Motivering

Med hänsyn till de gränsöverskridande programmens betydelse för fred och försoning i 
regionen och att EU kan bidra positivt till detta är det viktigt att detta inkluderas i såväl 
förordningens artikeldel som i skälen. Ett gränsöverskridande program till stöd för fred och 
försoning i regionen måste även kunna stödja projekt mellan olika lokalsamhällen i en 
medlemsstat.
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Ändringsförslag 315
James Nicholson, Diane Dodds

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 2 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De ovan nämnda villkoren ska inte 
omfatta sådana åtgärder inom 
gränsöverskridande program mellan 
Nordirland och gränslänen i Irland till 
stöd för fred och försoning som avses i 
artikel 6 andra stycket.

Or. en

Ändringsförslag 316
Younous Omarjee

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Insatser som gäller mellanregionalt 
samarbete enligt artikel 2.3.a och b ska 
inbegripa stödmottagare från minst tre 
länder, varav minst två medlemsstater.

Insatser som gäller mellanregionalt 
samarbete enligt artikel 2.3.a och b ska 
inbegripa stödmottagare från minst tre 
länder.

Or. fr

Motivering

I förekommande fall bör man ge de utvalda regionala och lokala myndigheterna en möjlighet 
att samarbeta sinsemellan, utan att en medlemsstat är direkt involverad.

Ändringsförslag 317
Luís Paulo Alves

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 2 – stycke 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Insatser som gäller mellanregionalt 
samarbete enligt artikel 2.3.a och b ska 
inbegripa stödmottagare från minst tre 
länder, varav minst två medlemsstater.

Insatser som gäller mellanregionalt och 
transnationellt samarbete enligt 
artikel 2.3.a och b ska inbegripa 
stödmottagare från minst tre länder, varav 
minst två medlemsstater.

Or. pt

Ändringsförslag 318
Tomasz Piotr Poręba

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Utan hinder av punkt 2 får en europeisk 
gruppering för territoriellt samarbete eller 
ett annat organ som inrättats enligt 
lagstiftningen i ett av de deltagande 
länderna lämna in ansökan som enda 
stödmottagare för en insats, förutsatt att 
grupperingen eller organet har inrättats 
av myndigheter och offentliga organ från 
minst två deltagande länder i fråga om 
gränsöverskridande och transnationellt 
samarbete och från minst tre deltagande 
länder i fråga om mellanregionalt 
samarbete.

3. Utan hinder av punkt 2 får en europeisk 
gruppering för territoriellt samarbete eller 
ett annat organ som inrättats enligt 
lagstiftningen i ett av de deltagande 
länderna lämna in ansökan som enda 
stödmottagare för en insats i fråga om 
gränsöverskridande, transnationellt och 
mellanregionalt samarbete.

Or. pl

Ändringsförslag 319
Manfred Weber

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Stödmottagarna ska samarbeta när det 4. Stödmottagarna ska samarbeta på minst 
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gäller utveckling, genomförande, 
bemanning och finansiering av projekt.

tre av följande sätt för varje projekt:
utveckling, genomförande, bemanning och 
finansiering.

Or. en

Ändringsförslag 320
Manfred Weber

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Stödmottagarna ska samarbeta när det 
gäller utveckling, genomförande, 
bemanning och finansiering av projekt.

4. Stödmottagarna ska samarbeta på minst 
tre av följande sätt för varje projekt:
utveckling, genomförande, bemanning och 
finansiering.

Or. en

Ändringsförslag 321
Hermann Winkler

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Stödmottagarna ska samarbeta när det 
gäller utveckling, genomförande, 
bemanning och finansiering av projekt.

4. Stödmottagarna ska principiellt 
samarbeta när det gäller utveckling, 
genomförande, bemanning och finansiering 
av projekt utom i motiverade 
undantagsfall på grund av en 
oproportionerlig förvaltningsbörda.

Or. de

Motivering

Att uppfylla alla fyra kriterierna är i praktiken trots alla bemödanden mycket svårt. Därför 
ska i motiverade enstaka fall en undantagsbestämmelse vara möjlig.
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Ändringsförslag 322
Michael Theurer

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Stödmottagarna ska samarbeta när det 
gäller utveckling, genomförande, 
bemanning och finansiering av projekt.

4. Stödmottagarna ska samarbeta när det 
gäller utveckling, genomförande, 
bemanning och finansiering av projekt om 
inga bestämda skäl talar mot detta och 
såvitt det är möjligt för dem.

Or. de

Ändringsförslag 323
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Stödmottagarna ska samarbeta när det 
gäller utveckling, genomförande, 
bemanning och finansiering av projekt.

4. Stödmottagarna ska samarbeta när det 
gäller utveckling, genomförande, 
bemanning och finansiering av projekt.
För de program som omfattar de yttersta 
randområdena och tredjeländerna 
behöver minst två av dessa krav uppfyllas.

Or. fr

Motivering

Mot bakgrund av samarbetet mellan de yttersta randområdena och de tredjeländer som 
gränsar till unionen är det svårt att uppfylla alla dessa urvalskriterier. Det krävs att de 
yttersta randområdena fortsätter att ges, undantagsvis, en möjlighet att endast uppfylla 2 av 
de 4 kriterierna.

Ändringsförslag 324
Younous Omarjee
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Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Stödmottagarna ska samarbeta när det 
gäller utveckling, genomförande, 
bemanning och finansiering av projekt.

4. Stödmottagarna ska samarbeta när det 
gäller utveckling, genomförande, 
bemanning och finansiering av projekt.
För de program som omfattar regionerna 
enligt artikel 349 i EUF-fördraget 
behöver bara två av dessa fyra krav 
uppfyllas.

Or. fr

Motivering

Med tanke på den specifika bakgrunden för samarbetet i de regioner som omfattas av 
artikel 349 i EUF-fördraget och de tredjeländer som gränsar till unionen är det extremt svårt 
att uppfylla dessa fyra kriterier. Det föreslås således att dessa regioner under den aktuella 
planeringsperioden endast ska behöva uppfylla två av dessa fyra krav.

Ändringsförslag 325
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Senast den 30 april 2016 och senast den 
30 april varje efterföljande år till och med 
2022 ska förvaltningsmyndigheten förse 
kommissionen med en årsrapport i enlighet 
med artikel 44.1 i förordning (EU) nr 
.../2012 [grundförordningen]. Den rapport 
som lämnas in 2016 ska täcka budgetåren 
2014 och 2015 samt perioden mellan 
startdatum för utgifternas stödberättigande 
och den 31 december 2013.

1. Senast den 30 juni 2016 och senast den 
30 juni varje efterföljande år till och med 
2022 ska förvaltningsmyndigheten förse 
kommissionen med en årsrapport i enlighet 
med artikel 44.1 i förordning (EU) 
nr .../2012 [grundförordningen]. Den 
rapport som lämnas in 2016 ska täcka 
budgetåren 2014 och 2015 samt perioden 
mellan startdatum för utgifternas 
stödberättigande och den 
31 december 2013.

Or. fr
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Motivering

Tidsfristen på 4 månader är för kort jämför med de 6 månaderna inom ramen för den 
nuvarande perioden och mot bakgrund av förstärkningen av de administrativa och 
ekonomiska skyldigheterna.

Ändringsförslag 326
Mikael Gustafsson, Marije Cornelissen
för utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 3 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) Alla uppgifter bör där så är möjligt 
delas upp efter kön.

Or. en

Ändringsförslag 327
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Framsteg i genomförandet av åtgärder 
för att stärka myndigheternas och 
mottagarnas kapacitet att förvalta och 
utnyttja Europeiska regionala 
utvecklingsfonden.

b) I förekommande fall, framsteg i 
genomförandet av åtgärder för att stärka 
myndigheternas och mottagarnas kapacitet
att förvalta och utnyttja Europeiska 
regionala utvecklingsfonden.

Or. en

Ändringsförslag 328
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 3 – led d
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Särskilda åtgärder som vidtagits för att 
främja jämställdhet och förebygga 
diskriminering, inbegripet tillgänglighet för 
funktionshindrade personer, samt åtgärder 
som vidtagits för att inarbeta 
genusperspektivet i det operativa 
programmet och i insatserna.

d) I förekommande fall, särskilda åtgärder 
som vidtagits för att främja jämställdhet 
och förebygga diskriminering, inbegripet 
tillgänglighet för funktionshindrade 
personer, samt åtgärder som vidtagits för 
att inarbeta genusperspektivet i det 
operativa programmet och i insatserna.

Or. en

Ändringsförslag 329
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 3 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Särskilda åtgärder som vidtagits för att 
främja jämställdhet och förebygga 
diskriminering, inbegripet tillgänglighet för 
funktionshindrade personer, samt åtgärder 
som vidtagits för att inarbeta 
genusperspektivet i det operativa 
programmet och i insatserna.

d) I förekommande fall, särskilda åtgärder 
som vidtagits för att främja jämställdhet 
och förebygga diskriminering, inbegripet 
tillgänglighet för funktionshindrade 
personer, samt åtgärder som vidtagits för 
att inarbeta genusperspektivet i det 
operativa programmet och i insatserna.

Or. fr

Ändringsförslag 330
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 3 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Åtgärder för att främja en hållbar 
utveckling.

e) I förekommande fall, åtgärder för att 
främja en hållbar utveckling.

Or. en
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Ändringsförslag 331
Fiorello Provera

Förslag till förordning
Artikel 15 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De gemensamma indikatorerna enligt 
bilagan till denna förordning ska användas 
där så är relevant i enlighet med 
artikel 24.3 i förordning (EU) nr […]/2012 
(grundförordningen). Basvärdena för dem 
ska sättas till noll och kumulativa mål ska 
fastställas för 2022.

De gemensamma indikatormodellerna
enligt bilagan till denna förordning ska 
användas där så är relevant i enlighet med 
artikel 24.3 i förordning (EU) nr […]/2012 
(grundförordningen). Basvärdena för dem 
ska sättas till noll och kumulativa mål ska 
fastställas för 2022.

Or. fr

Ändringsförslag 332
Niccolò Rinaldi

Förslag till förordning
Artikel 15 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De gemensamma indikatorerna enligt 
bilagan till denna förordning ska användas 
där så är relevant i enlighet med 
artikel 24.3 i förordning (EU) nr […]/2012 
(grundförordningen). Basvärdena för dem 
ska sättas till noll och kumulativa mål ska 
fastställas för 2022.

De gemensamma indikatormodellerna
enligt bilagan till denna förordning ska 
användas där så är relevant i enlighet med 
artikel 24.3 i förordning (EU) nr […]/2012 
(grundförordningen). Basvärdena för dem 
ska sättas till noll och kumulativa mål ska 
fastställas för 2022.

Or. fr

Ändringsförslag 333
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Förslag till förordning
Artikel 15 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

De gemensamma indikatorerna enligt 
bilagan till denna förordning ska användas 
där så är relevant i enlighet med 
artikel 24.3 i förordning (EU) nr […]/2012 
(grundförordningen). Basvärdena för dem 
ska sättas till noll och kumulativa mål ska 
fastställas för 2022.

De gemensamma indikatorerna enligt 
bilagan till denna förordning ska användas 
som exempel där så är relevant i enlighet 
med artikel 24.3 i förordning (EU) 
nr […]/2012 (grundförordningen). 
Basvärdena för dem ska sättas till noll och 
kumulativa mål ska fastställas för 2022.

Or. es

Ändringsförslag 334
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Förslag till förordning
Artikel 16 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det belopp som anslås från Europeiska 
regionala utvecklingsfonden till tekniskt 
bistånd ska vara begränsat till 6 % av det 
totala belopp som fördelas till 
samarbetsprogrammen, men ska inte 
understiga 1 500 000 euro.

Det belopp som anslås från Europeiska 
regionala utvecklingsfonden till tekniskt 
bistånd ska vara begränsat till 6 % av det 
totala belopp som fördelas till 
samarbetsprogrammen. För program med 
särskilda genomförandesvårigheter kan 
kommissionen, på motiverad begäran, 
godkänna att det anslag från Europeiska 
regionala utvecklingsfonden som är avsett 
för tekniskt stöd begränsas till 8 % av det 
totalbelopp som tilldelas 
samarbetsprogrammen. För de program 
vars anslag från Europeiska regionala 
utvecklingsfonden understiger 50 000 000 
euro kommer beloppet för det tekniska 
stödet att förhandlas mellan 
medlemsstaterna, de berörda 
tredjeländerna och kommissionen.

Or. fr

Motivering

Det europeiska territoriella samarbetet upprättar komplexa och multidimensionella 
samarbeten som samlar partner från olika medlemsstater. Nivån för tekniskt stöd bör kunna 
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höjas vid genomförandesvårigheter. För små program vars fasta utgifter inte skiljer sig 
mycket från de stora programmens fasta utgifter löser inte en minimigräns problemet, framför 
allt om anslaget till det europeiska territoriella samarbetet höjs till 7 %.

Ändringsförslag 335
Oldřich Vlasák

Förslag till förordning
Artikel 16 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det belopp som anslås från Europeiska 
regionala utvecklingsfonden till tekniskt 
bistånd ska vara begränsat till 6 % av det 
totala belopp som fördelas till 
samarbetsprogrammen, men ska inte 
understiga 1 500 000 euro.

Det belopp som anslås från Europeiska 
regionala utvecklingsfonden till tekniskt 
bistånd ska vara begränsat till 6 % av det 
totala belopp som fördelas till 
samarbetsprogrammen.

Or. en

Ändringsförslag 336
Francesco De Angelis

Förslag till förordning
Artikel 16 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det belopp som anslås från Europeiska 
regionala utvecklingsfonden till tekniskt 
bistånd ska vara begränsat till 6 % av det 
totala belopp som fördelas till 
samarbetsprogrammen, men ska inte 
understiga 1 500 000 euro.

Det belopp som anslås från Europeiska 
regionala utvecklingsfonden till tekniskt 
bistånd ska vara begränsat till 6 % av det 
totala belopp som fördelas till 
samarbetsprogrammen, men ska inte 
understiga 1 200 000 euro.

Or. en

Ändringsförslag 337
Patrice Tirolien
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Förslag till förordning
Artikel 16 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det belopp som anslås från Europeiska 
regionala utvecklingsfonden till tekniskt 
bistånd ska vara begränsat till 6 % av det 
totala belopp som fördelas till 
samarbetsprogrammen, men ska inte 
understiga 1 500 000 euro.

Det belopp som anslås från Europeiska 
regionala utvecklingsfonden till tekniskt 
bistånd ska vara begränsat till 6 % av det 
totala belopp som fördelas till 
samarbetsprogrammen, men ska inte 
understiga 1 500 000 euro, med undantag 
av program med särskilda 
genomförandeproblem eller som omfattar 
ett mycket stort samarbetsområde, vilket 
motiverar en högre nivå av tekniskt stöd. 
Dessa begäranden om undantag måste 
vara vederbörligen motiverade.

Or. fr

Motivering

Beloppet för tekniskt stöd inom ramen för programmen för territoriellt samarbetet får inte 
vara lika stort som det för de regionala programmen. Det krävs en ökning av den 
procentandel som anslås till det tekniska stödet för samarbete, med beaktande av de olika 
berörda myndigheterna i flera medlemsstater, även i icke EU-medlemsstater.

Ändringsförslag 338
Fiorello Provera

Förslag till förordning
Artikel 16 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det belopp som anslås från Europeiska 
regionala utvecklingsfonden till tekniskt 
bistånd ska vara begränsat till 6 % av det 
totala belopp som fördelas till 
samarbetsprogrammen, men ska inte 
understiga 1 500 000 euro.

Det belopp som anslås från Europeiska 
regionala utvecklingsfonden till tekniskt 
bistånd ska vara begränsat till 6 % av det 
totala belopp som fördelas till 
samarbetsprogrammen, men ska inte 
understiga 1 500 000 euro, med undantag 
av program med genomförandeproblem 
eller som omfattar ett mycket stort 
samarbetsområde, vilket motiverar en 
högre nivå av tekniskt stöd. Dessa 
begäranden om undantag måste vara 
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vederbörligen motiverade.

Or. fr

Ändringsförslag 339
László Surján

Förslag till förordning
Artikel 16 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det belopp som anslås från Europeiska 
regionala utvecklingsfonden till tekniskt 
bistånd ska vara begränsat till 6 % av det 
totala belopp som fördelas till 
samarbetsprogrammen, men ska inte 
understiga 1 500 000 euro.

Det belopp som anslås från Europeiska 
regionala utvecklingsfonden till tekniskt 
bistånd ska vara begränsat till 6 % av det 
totala belopp som fördelas till 
samarbetsprogrammen, men ska inte 
understiga 1 500 000 euro, samtidigt som 
den förbehålls möjligheten att beakta 
enskilda fall som läggs fram av 
medlemsstaterna.

Or. en

Ändringsförslag 340
Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel Mato Adrover, Veronica Lope Fontagné

Förslag till förordning
Artikel 16 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det belopp som anslås från Europeiska 
regionala utvecklingsfonden till tekniskt 
bistånd ska vara begränsat till 6 % av det 
totala belopp som fördelas till 
samarbetsprogrammen, men ska inte 
understiga 1 500 000 euro.

Det belopp som anslås från Europeiska 
regionala utvecklingsfonden till tekniskt 
bistånd ska vara begränsat till 6 % av det 
totala belopp som fördelas till 
samarbetsprogrammen, men ska inte 
understiga 1 500 000 euro, förutom vad 
gäller de yttersta randområdena för vilka 
den procentandel som anslås för tekniskt 
bistånd kan uppgå till 10 %.

Or. es
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Ändringsförslag 341
Nuno Teixeira

Förslag till förordning
Artikel 16 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det belopp som anslås från Europeiska 
regionala utvecklingsfonden till tekniskt 
bistånd ska vara begränsat till 6 % av det 
totala belopp som fördelas till 
samarbetsprogrammen, men ska inte 
understiga 1 500 000 euro.

Det belopp som anslås från Europeiska 
regionala utvecklingsfonden till tekniskt 
bistånd ska vara begränsat till 6 % av det 
totala belopp som fördelas till 
samarbetsprogrammen, men ska inte 
understiga 1 500 000 euro. Vad gäller de 
yttersta randområdena kan denna gräns 
få uppgå till 10 %.

Or. es

Motivering

På grund av de yttre randområdenas geografiska läge är deras program för territoriellt 
samarbete, som dessutom inbegriper samarbete med tredjeländer och angränsande 
territorier, mycket dyra att förvalta. Därutöver tillkommer att de ekonomiska anslagen för 
dessa program är små. Av dessa skäl bör den procentandel som avses för tekniskt bistånd 
höjas.

Ändringsförslag 342
Niccolò Rinaldi

Förslag till förordning
Artikel 16 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det belopp som anslås från Europeiska 
regionala utvecklingsfonden till tekniskt 
bistånd ska vara begränsat till 6 % av det 
totala belopp som fördelas till 
samarbetsprogrammen, men ska inte 
understiga 1 500 000 euro.

Det belopp som anslås från Europeiska 
regionala utvecklingsfonden till tekniskt 
bistånd ska vara begränsat till 6 % av det 
totala belopp som fördelas till 
samarbetsprogrammen, men ska inte 
understiga 1 500 000 euro, med undantag 
av program med genomförandeproblem 
eller som omfattar ett mycket stort 
samarbetsområde, vilket motiverar en 



PE490.976v01-00 160/174 AM\903764SV.doc

SV

högre nivå av tekniskt stöd. Dessa 
begäranden om undantag måste vara 
vederbörligen motiverade.

Or. fr

Ändringsförslag 343
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 29 för att fastställa ytterligare 
särskilda regler för stödberättigandet för 
samarbetsprogrammens utgifter.

1. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 29 för att fastställa ytterligare 
särskilda regler för stödberättigandet för 
samarbetsprogrammens utgifter. I detta 
syfte ska kommissionen fastställa 
särskilda bestämmelser för tillämpningen 
av regler på området statligt stöd med 
avseende på samarbetsprogrammen.

Or. fr

Motivering

De olika tolkningarna av lagstiftningen om programmen för statligt stöd gör det svårt för 
privata aktörer att delta i samarbetsprogrammen. Kommissionen måste därför kunna 
fastställa särskilda bestämmelser för det europeiska territoriella samarbetet när det gäller 
tillämpningen av dessa regler.

Ändringsförslag 344
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Utan att det påverkar tillämpningen av 
de regler om stödberättigande som 
fastställs i artiklarna 55–61 i förordning 

2. Utan att det påverkar tillämpningen av 
de regler om stödberättigande som 
fastställs i eller antas med stöd av
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(EU) nr .../2012 [grundförordningen], 
förordning (EU) nr .../2012 [Eruf-
förordningen] eller denna förordning eller 
som antas med stöd av dem, ska 
övervakningskommittén fastställa regler 
om stödberättigande för 
samarbetsprogrammet som helhet.

artiklarna 55–61 i förordning (EU) 
nr .../2012 [grundförordningen], förordning 
(EU) nr .../2012 [Eruf-förordningen],
denna förordning eller som antas i enlighet 
med dem, ska övervakningskommittén 
fastställa regler om stödberättigande för 
samarbetsprogrammet som helhet.

Or. en

Ändringsförslag 345
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. För aspekter som inte täcks av de regler 
för stödberättigande som fastställs i 
artiklarna 55–61 i förordning (EU) nr 
.../2012 [grundförordningen], förordning 
(EU) nr .../2012 [Eruf-förordningen] eller 
denna förordning eller som antas med stöd 
av dem, eller som fastställs av 
övervakningskommittén, ska de nationella 
reglerna i det land där utgiften uppstår 
gälla.

3. För aspekter som inte täcks av de regler 
för stödberättigande som fastställs i 
artiklarna 55–61 i förordning (EU) 
nr .../2012 [grundförordningen], förordning 
(EU) nr .../2012 [Eruf-förordningen] eller 
denna förordning eller som antas med stöd 
av dem, eller som fastställs av 
övervakningskommittén, ska de nationella 
reglerna i den medlemsstat där den 
stödmottagare som ådrog sig utgiften är 
etablerad gälla.

Or. fr

Motivering

Hänvisningen till det land där utgiften uppstått riskerar att skapa stora svårigheter vid 
förvaltningen av insatserna och programmen. Utgifternas spårbarhet med avseende på den 
plats där de uppstår och inte den ort där partnern ådrog sig dem är för komplicerad.

Ändringsförslag 346
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. För aspekter som inte täcks av de regler 
för stödberättigande som fastställs i 
artiklarna 55–61 i förordning (EU) 
nr .../2012 [grundförordningen], förordning 
(EU) nr .../2012 [Eruf-förordningen] eller
denna förordning eller som antas med stöd 
av dem, eller som fastställs av 
övervakningskommittén, ska de nationella 
reglerna i det land där utgiften uppstår 
gälla.

3. För aspekter som inte täcks av de regler 
för stödberättigande som fastställs i eller 
antas med stöd av artiklarna 55–61 i 
förordning (EU) nr .../2012 
[grundförordningen], förordning (EU) 
nr .../2012 [Eruf-förordningen], denna 
förordning eller som antas i enlighet med 
dem, eller som fastställs av 
övervakningskommittén, ska de nationella 
reglerna i det land där utgiften uppstår 
gälla.

Or. en

Ändringsförslag 347
Francesco De Angelis

Förslag till förordning
Artikel 18 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Personalkostnaderna för en insats får 
beräknas som ett schablonbelopp upp till 
15 % av insatsens andra direkta kostnader 
än personalkostnader.

Personalkostnaderna för en insats får 
beräknas som ett schablonbelopp upp till 
10 % av insatsens andra direkta kostnader 
än personalkostnader.

Or. en

Ändringsförslag 348
Tomasz Piotr Poręba

Förslag till förordning
Artikel 18 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Personalkostnaderna för en insats får 
beräknas som ett schablonbelopp upp till 
15 % av insatsens andra direkta kostnader 
än personalkostnader.

Personalkostnaderna för en insats får 
beräknas som ett schablonbelopp upp till 
20 % av insatsens andra direkta kostnader 
än personalkostnader.
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Or. pl

Ändringsförslag 349
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Insatser inom samarbetsprogram ska, 
med förbehåll för de undantag som avses i 
punkterna 2 och 3, göras i den del av
programområdet som utgör en del av 
unionens territorium (nedan kallad 
programområdets unionsdel).

1. Insatser inom samarbetsprogram ska, 
med förbehåll för de undantag som avses i 
punkt 2, göras i programområdet.

Or. fr

Ändringsförslag 350
Rosa Estaràs Ferragut, Salvador Sedó i Alabart, François Alfonsi

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 1 – led 1 (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Förvaltningsmyndigheten ska 
godkänna ett gränsöverskridande eller 
transnationellt projekt som samordnas av 
en europeisk gruppering för territoriellt 
samarbete utanför samarbetsområdet 
under förutsättning att verksamheten 
bedrivs inom programområdet.

Or. es

Ändringsförslag 351
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 2 – inledningen
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Förvaltningsmyndigheten får godkänna 
att hela insatsen eller delar av den 
genomförs utanför programområdets
unionsdel förutsatt att alla följande villkor 
är uppfyllda:

2. Förvaltningsmyndigheten får godkänna 
att hela insatsen eller delar av den 
genomförs utanför programområdet
förutsatt att alla följande villkor är 
uppfyllda:

Or. fr

Ändringsförslag 352
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Det totala belopp som inom 
samarbetsprogrammet fördelas till 
insatser som görs utanför 
programområdets unionsdel överskrider 
inte 20 % av stödet från Europeiska 
regionala utvecklingsfonden på 
programnivå eller 30 % för 
samarbetsprogram där programområdets 
unionsdel ligger i de yttersta regionerna.

utgår

Or. fr

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att förenkla genomförandet av det europeiska territoriella 
samarbetet. Uppföljningen och kontrollen av de utgifter som uppstått utanför 
programområdet är dyr, komplex och tidskrävande. Det är inte troligt att de partner som 
omfattas av ett samarbetsprogram beslutar sig för att spendera stora belopp utanför 
programområdet, med beaktande av villkoren i artikel 19.2 a.

Ändringsförslag 353
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Utgifter i samband med insatser som 
gäller marknadsföring och 
kapacitetsutbyggnad får uppstå utanför 
programområdets unionsdel förutsatt att 
villkoren enligt punkt 2 a och c uppfylls.

utgår

Or. fr

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att förenkla genomförandet av det europeiska territoriella 
samarbetet. Uppföljningen och kontrollen av de utgifter som uppstått utanför 
programområdet är dyr, komplex och tidskrävande. Det är inte troligt att de partner som 
omfattas av ett samarbetsprogram beslutar sig för att spendera stora belopp utanför 
programområdet, med beaktande av villkoren i artikel 19.2 a.

Ändringsförslag 354
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. I enlighet med artikel 113.1 och 113.2 i 
förordning (EU) nr […]/2012 
(grundförordningen) ska medlemsstater 
som deltar i ett samarbetsprogram utse en 
enda förvaltningsmyndighet, och med 
avseende på artikel 113.4 i den 
förordningen en enda revisionsmyndighet, 
vilka ska vara belägna i samma 
medlemsstat.

1. I enlighet med artikel 113.1 och 113.2 i 
förordning (EU) nr […]/2012 
(grundförordningen) ska medlemsstater 
som deltar i ett samarbetsprogram utse en 
enda förvaltningsmyndighet, i enlighet 
med artikel 113.2 i den förordningen, en 
attesterande myndighet, och med avseende 
på artikel 113.4 i den förordningen en enda 
revisionsmyndighet.
Förvaltningsmyndigheten och 
revisionsmyndigheten ska vara belägna i
samma medlemsstat.
De medlemsstater som deltar i ett 
samarbetsprogram får utse en enda 
förvaltningsmyndighet som även kan 
fungera som attesterande myndighet. 
Utnämningarna ska utföras utan att det 
påverkar fördelningen av ansvar mellan 
de medlemsstater som deltar i nämnda 
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program när det gäller tillämpningen av 
finansiella korrigeringar, enligt vad som 
fastställs i samarbetsprogrammet.

Or. fr

Motivering

Inom ramen för programmen för territoriellt samarbete, när de attesterande myndigheterna 
är effektiva både med avseende på den expertis som används och det mervärde som tillförts 
de förvaltade programmen (förenkling av förfaranden, harmonisering av kontrollregler, 
reducering av oegentligheter och förvaltning av kostnader), måste medlemsstaterna vara fria 
att kunna hålla de två funktionerna separata.

Ändringsförslag 355
Francesco De Angelis

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. I enlighet med artikel 113.1 och 113.2 i 
förordning (EU) nr […]/2012 
(grundförordningen) ska medlemsstater 
som deltar i ett samarbetsprogram utse en 
enda förvaltningsmyndighet, och med 
avseende på artikel 113.4 i den 
förordningen en enda revisionsmyndighet, 
vilka ska vara belägna i samma 
medlemsstat.

1. I enlighet med artikel 113.1 och 113.2 i 
förordning (EU) nr […]/2012 
(grundförordningen) ska medlemsstater 
som deltar i ett samarbetsprogram utse en 
enda förvaltningsmyndighet, och med 
avseende på artikel 113.4 i den 
förordningen en enda revisionsmyndighet. 
Förvaltningsmyndigheten och 
revisionsmyndigheten ska vara belägna i 
samma medlemsstat. Medlemsstater som 
deltar i samarbetsprogram kan utse en 
enda förvaltningsmyndighet för att utföra 
de funktioner som tillhör den attesterande 
myndigheten. Sådana utnämningar ska 
inte påverka ansvarsfördelningen vid 
eventuella finansiella korrigeringar 
mellan de deltagande medlemsstaterna 
enligt samarbetsprogrammet.

Or. en

Ändringsförslag 356
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Manfred Weber

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Om ingen EGTS har angivits som 
förvaltningsmyndighet ska 
medlemsstaterna under utarbetandet av 
samarbetsprogrammet undersöka om 
programmets mål skulle vara enklare att 
uppfylla genom att sätta in en EGTS.

Or. de

Ändringsförslag 357
Pervenche Berès
för utskottet för sysselsättning och sociala frågor

Förslag till förordning
Artikel 21 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstater som deltar i ett 
samarbetsprogram kan använda sig av en 
europeisk gruppering för territoriellt 
samarbete och ge grupperingen ansvaret 
för att förvalta samarbetsprogrammet eller 
delar av det, särskilt genom att överlåta 
förvaltningsmyndighetens ansvar till 
grupperingen.

Medlemsstater som deltar i ett 
samarbetsprogram kan använda sig av en 
europeisk gruppering för territoriellt 
samarbete och ge grupperingen ansvaret 
för att förvalta samarbetsprogrammet eller 
delar av det, särskilt genom att överlåta 
förvaltningsmyndighetens ansvar till 
grupperingen. Det måste säkerställas att 
partnerskapsprincipen respekteras i 
enlighet med artikel 5 i förordning (EU) 
nr [... grundförordningen]1.
__________________
1 COM(2011)0615

Or. en

Ändringsförslag 358
Tomasz Piotr Poręba
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Förslag till förordning
Artikel 21 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstater som deltar i ett 
samarbetsprogram kan använda sig av en 
europeisk gruppering för territoriellt 
samarbete och ge grupperingen ansvaret
för att förvalta samarbetsprogrammet eller 
delar av det, särskilt genom att överlåta 
förvaltningsmyndighetens ansvar till 
grupperingen.

Medlemsstater som deltar i ett 
samarbetsprogram kan använda sig av en 
europeisk gruppering för territoriellt 
samarbete eller annat rättssubjekt, som 
upprättats enligt ett av de deltagande 
ländernas lagstiftning och som ges ansvar
för att förvalta samarbetsprogrammet eller 
delar av det, särskilt genom att överlåta 
förvaltningsmyndighetens ansvar till 
grupperingen.

Or. pl

Ändringsförslag 359
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Förvaltningsmyndigheten för ett 
samarbetsprogram ska utföra de funktioner 
som tillhör förvaltningsmyndigheten och 
den attesterande myndigheten enligt 
artiklarna 114 och 115 i förordning (EU) 
nr […]/2012 (grundförordningen).

1. Förvaltningsmyndigheten för ett 
samarbetsprogram ska utföra de funktioner 
som tillhör förvaltningsmyndigheten enligt 
artikel 114 i förordning (EU) nr […]/2012 
(grundförordningen).

Or. fr

Motivering

Anpassning till artikel 20.

Ändringsförslag 360
Younous Omarjee
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Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om förvaltningsmyndigheten inte kan 
genomföra verifikationer enligt artikel 
114.4 a i förordning (EU) nr […]/2012 (om 
grundförordningen) i hela programområdet 
ska varje medlemsstat eller tredjeland utse 
det organ eller den person som har ansvaret 
för att genomföra sådana verifikationer när 
det gäller stödmottagare inom deras 
territorium (nedan kallade kontrollanter).

Om förvaltningsmyndigheten inte kan 
genomföra verifikationer enligt 
artikel 114.4 a i förordning (EU) 
nr […]/2012 (om grundförordningen) i hela 
programområdet ska varje medlemsstat 
eller tredjeland, i överenskommelse med 
de utnämnda regionala och lokala 
myndigheterna, utse det organ eller den 
person som har ansvaret för att genomföra 
sådana verifikationer när det gäller 
stödmottagare inom deras territorium 
(nedan kallade kontrollanter).

Or. fr

Ändringsförslag 361
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dessa kontrollanter ska om möjligt vara 
samma organ som ansvarar för sådana 
verifikationer för de operativa 
programmen inom målet Investering för 
tillväxt och sysselsättning eller, i fråga om 
tredjeländer, som ansvarar för jämförbara 
verifikationer inom unionens politiska 
instrument för yttre förbindelser.

utgår

Or. fr

Motivering

På grund av de specifika behörighetsreglerna för det europeiska territoriella samarbetet är 
det inte nödvändigtvis relevant att utse samma kontrollanter för programmen för europeiskt 
territoriellt samarbete som för programmen inom målet Investering för tillväxt och 
sysselsättning.
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Ändringsförslag 362
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Förslag till förordning
Artikel 22a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 22 a
Den attesterande myndighetens 

funktioner
Den attesterande myndigheten för ett 
samarbetsprogram ska utföra de 
funktioner som definieras i artikel 115 i 
förordning (EU) nr […]/2012 
(grundförordningen). När en enda 
förvaltningsmyndighet har utsetts ska den 
utföra de funktioner som definieras i 
artiklarna 114 och 115 i denna 
förordning.

Or. fr

Motivering

Anpassning till artikel 20.

Ändringsförslag 363
Younous Omarjee

Förslag till förordning
Artikel 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 24 utgår
Ackreditering
Förvaltningsmyndigheten ska 
ackrediteras av ackrediteringsorganet i 
den medlemsstat där 
förvaltningsmyndigheten är belägen.
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Or. fr

Motivering

Det föreslås att man stryker ackrediteringen från målet territoriellt samarbete eftersom vi 
även vill stryka den från grundförordningen. I själva verket skulle en sådan ackreditering 
sakta ner och försvåra förfarandena avsevärt.

Ändringsförslag 364
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Förvaltningsmyndigheten ska se till att 
alla belopp som har utbetalats oriktigt 
återkrävs från den samordnande eller enda
stödmottagaren. Stödmottagarna ska 
återbetala alla felaktigt utbetalda belopp till 
den samordnande stödmottagaren.

2. Förvaltningsmyndigheten ska se till att 
alla belopp som har utbetalats oriktigt 
återkrävs från den slutliga stödmottagaren. 
De slutliga stödmottagarna ska återbetala 
alla felaktigt utbetalda belopp till 
förvaltningsmyndigheten.

Or. en

Ändringsförslag 365
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om den samordnande stödmottagaren 
inte lyckas utverka en återbetalning från 
andra stödmottagare eller om 
förvaltningsmyndigheten inte lyckas 
utverka en återbetalning från den
samordnande eller enda stödmottagaren, 
ska den medlemsstat eller det tredjeland på 
vars territorium stödmottagaren är belägen 
eller, i fråga om en europeisk gruppering 
för territoriellt samarbete, registrerad, 
återbetala det felaktigt utbetalda beloppet 

3. Om förvaltningsmyndigheten inte lyckas 
utverka en återbetalning från den slutliga 
stödmottagaren, ska den medlemsstat eller 
det tredjeland på vars territorium 
stödmottagaren är belägen eller, i fråga om 
en europeisk gruppering för territoriellt 
samarbete, registrerad, återbetala det 
felaktigt utbetalda beloppet till 
förvaltningsmyndigheten. 
Förvaltningsmyndigheten ska ansvara för 
att de berörda beloppen återbetalas till 
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till förvaltningsmyndigheten. 
Förvaltningsmyndigheten ska ansvara för 
att de berörda beloppen återbetalas till 
unionens allmänna budget, i enlighet med 
ansvarsfördelningen mellan de deltagande 
medlemsstaterna enligt 
samarbetsprogrammet.

unionens allmänna budget, i enlighet med 
ansvarsfördelningen mellan de deltagande 
medlemsstaterna enligt 
samarbetsprogrammet.

Or. en

Ändringsförslag 366
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Förslag till förordning
Artikel 28 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Detaljerade regler om ekonomisk 
förvaltning samt programplanering, 
övervakning, utvärdering och kontroll av 
tredjeländers deltagande i transnationella 
och mellanregionala samarbetsprogram 
enligt artikel 3.4 andra stycket och 
artikel 3.5 ska fastställas i det relevanta 
samarbetsprogrammet och/eller det 
relevanta finansieringsavtalet mellan 
kommissionen, varje enskilt tredjeland och 
den medlemsstat som står värd för 
samarbetsprogrammets 
förvaltningsmyndighet, beroende på vad 
som är tillämpligt.

Detaljerade regler om ekonomisk 
förvaltning samt programplanering, 
övervakning, utvärdering och kontroll av 
tredjeländers deltagande i 
gränsöverskridande, transnationella och 
mellanregionala samarbetsprogram enligt 
artikel 3.4 andra stycket och artikel 3.5 ska 
fastställas i det relevanta 
samarbetsprogrammet och/eller det 
relevanta finansieringsavtalet mellan 
kommissionen, varje enskilt tredjeland och 
den medlemsstat som står värd för 
samarbetsprogrammets 
förvaltningsmyndighet, beroende på vad 
som är tillämpligt.

Or. fr

Motivering

Det finns ingen anledning a priori att inte ta hänsyn till de gränsöverskridande program som 
omfattar de yttersta randområdena och tredjeländerna.

Ändringsförslag 367
Francesco De Angelis
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Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Befogenheterna att anta de delegerade 
akter som anges i artikel 17.1 ska ges 
kommissionen tills vidare från och med 
dagen då denna förordning träder i kraft.

2. Befogenheterna att anta de delegerade 
akter som anges i artikel 17.1 ska ges 
kommissionen under en treårsperiod.

Or. en

Ändringsförslag 368
Riikka Manner

Förslag till förordning
Bilaga 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

utgår

Or. en

Ändringsförslag 369
François Alfonsi, Catherine Grèze

Förslag till förordning
Bilaga 1 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Infoga följande regel i rubriken 
”Transport” i tabellen i bilagan:
Havsrutter ton-km Ökning av gods som 
fraktas på vattenvägar

Or. fr

Ändringsförslag 370
Riikka Manner
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Förslag till förordning
Bilaga – rubriken 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Gemensamma indikatorer för målet 
Europeiskt territoriellt samarbete 
(artikel 15)

utgår

Or. en


