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KORTFATTAD MOTIVERING

Europeiska grannskapspolitiken utvecklades under 2004 och riktar sig till 16 partnerländer 
öster och söder om EU:s gränser, närmare bestämt Algeriet, Armenien, Azerbajdzjan, 
Egypten, Georgien, Israel, Jordanien, Libanon, Libyen, Marocko, Moldavien, det ockuperade 
palestinska territoriet, Syrien, Tunisien, Ukraina och Vitryssland. Inom ramen för den 
europeiska grannskapspolitiken erbjuder EU sina grannländer privilegierade förbindelser som 
bygger på ett ömsesidigt åtagande med avseende på värderingar och principer som 
exempelvis demokrati och mänskliga rättigheter, rättsstatsprincipen, god samhällsstyrning, 
marknadsekonomiska principer och hållbar utveckling, inbegripet klimatåtgärder. Strategin 
bidrar också till en politisk associering och djupare ekonomisk integration, ökad rörlighet och 
bättre mellanfolkliga kontakter. I den fleråriga budgetramen för perioden 2014–2020 kommer 
den europeiska grannskapspolitiken att finansieras genom ett särskilt instrument, det 
europeiska grannskapsinstrumentet, som omfattar de 16 nämnda partnerländerna och 
Ryssland. Kommissionen uppmärksammar i sitt förslag många av de ändringar som visat sig 
nödvändiga i samband med genomförandet av den europeiska grannskapspolitiken hittills. 
Föredraganden instämmer överlag i denna ståndpunkt.

Det bör dock noteras att vissa specifika anpassningar måste göras i förordningen, särskilt vad 
beträffar den regionala utvecklingspolitiken. Detta gäller framför allt de planerade 
programmen för gränsöverskridande samarbete och särskilt omfattningen av den föreslagna 
finansieringen på detta område. Det skulle eventuellt även vara klokt att överväga en separat 
förordning om gränsöverskridande samarbete. Föredraganden föreslår därför en anpassning 
(till 7 procent) av den del av stödet från det europeiska grannskapsinstrumentet som går till 
dessa program, på grundval av den politik som Europaparlamentet genomgående fört i fråga 
om målet europeiskt territoriellt samarbete. Dessutom har en särskild referens till den 
europeiska grupperingen för territoriellt samarbete införts. Referensen avspeglar den roll som 
detta instrument förväntas spela efter den reform som nu är under övervägande med hänsyn 
till genomförandet av den framtida sammanhållningspolitiken både inom och utanför 
EU:s gränser.

Den europeiska grannskapspolitiken måste, precis som sammanhållningspolitiken, vara fast 
grundad på principerna om partnerskap och flernivåstyre så att så många partner som möjligt 
kan delta, framför allt lokala och regionala myndigheter i grannländerna. På samma sätt måste 
icke-statliga aktörer (organisationer i det civila samhället) involveras. Alla definierade partner 
måste involveras i planeringen, genomförandet och övervakningen av de gemensamma 
operativa programmen i det europeiska grannskapsinstrumentet. Dessa program bör således 
även omfattas av en obligatorisk översyn efter halva tiden av den fleråriga budgetramens 
löptid, vilket är fallet med annan EU-politik. Föredraganden har därför lagt fram förslag på 
en övergripande lösning på detta problem.

Mer allmänt utgör de ovannämnda ansträngningarna en del av kampen för demokrati och 
mänskliga rättigheter, en kamp som bör vara en del av unionens politik. Ett nytt skäl har 
därför föreslagits för att peka på nya lösningar i detta hänseende. Eftersom den europeiska 
grannskapspolitiken syftar till att bygga upp demokrati och det civila samhällets institutioner 
i EU:s grannskap, bör investeringarna från det europeiska grannskapsinstrumentet tilldelas på 
denna varierade och balanserade grund, och samtidigt återspegla mångfalden i de stater och 
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regioner som berörs av politiken i fråga. Med tanke på att sådana kriterier endast i viss mån 
kan definieras på förhand, menar föredraganden att åtminstone vissa av de frågor som hänför 
sig till dessa kan definieras i den delegerade akten för genomförandet av förordningen i fråga, 
förutsett att detta klart och tydligt begärs i själva förordningen. Om det dock visar sig vara 
möjligt att definiera dem med tillräcklig precision i förordningen vore detta välkommet.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för regional utveckling uppmanar utskottet för utrikesfrågor att som ansvarigt 
utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8a) Som ett steg mot en omfattande, 
systematisk lösning för att förbättra 
genomförandet av gränsöverskridande 
program och projekt bör man överväga att 
anta en separat förordning om 
gränsöverskridande samarbete över de 
yttre gränserna, motsvarande 
Interreg-programmen.

Or. en

Motivering

Sedan 2006 ska de operativa programmen över EU:s yttre gränser anpassas efter 
Interreg-programmen. Till följd av skillnaderna vad gäller strukturer, kompetens, rättssystem 
och kvalifikationer över gränserna används från och med i år en särskild Interreg-förordning. 
Detta har visat sig vara det enda sättet att hantera problemen med att inrätta och genomföra 
gemensamma program och projekt. Samma metod behövs över de yttre gränserna för att vi 
ska kunna genomföra gemensamma program och projekt och uppnå samma fördelar på båda 
sidor av gränserna.

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9a) Vikten av att stärka demokratin och 
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de mänskliga rättigheterna bör betonas 
och initiativ bör tas för att skapa stabila 
nya mekanismer på detta område, såsom 
det europeiska initiativet för demokrati.

Or. en

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 9b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9b) Insatserna för att uppnå ekonomisk, 
social och territoriell sammanhållning är 
ett viktigt inslag i unionens politik och bör 
i möjligaste mån utvidgas till att även 
omfatta grannländerna som en del av en 
ömsesidigt gynnsam process för 
flernivåstyre, med deltagande av framför 
allt regionala och lokala myndigheter. 
Den territoriella dimensionen av detta 
samarbete, som även inbegriper 
transnationellt och transregionalt 
samarbete, är tydligast i EU:s grannskap 
genom gränsöverskridande samarbeten.

Or. en

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Det finns flera fördelar och vinster med detta institutionsuppbyggnadsverktyg. De viktigaste 
av dessa är: utveckling av en modern och effektiv förvaltning på central, lokal och regional 
nivå, direkt utbyte av erfarenheter av och kunskaper om EU-lagstiftningen, genomförande av 
bästa praxis från EU:s förvaltning, utbildning och förbättrad yrkesmässig kapacitet, ändrad 
praxis och kultur samt bättre kommunikation och samordning.

Ändringsförslag 5

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(fa) Utvecklingen av organisationer i det 
civila samhället och icke-statliga 
organisationer samt stöd för deras 
demokratiska och samhällsbyggande 
insatser.

Or. en

Motivering

I vissa länder ses civilsamhället som ett verktyg för att bygga upp förvaltningskapaciteten.
Det är viktigt att betona att civilsamhället också måste involveras i det demokratiska 
värdebyggandet, och deras arbete måste få stöd utan inblandning från regeringen.

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Unionens stöd enligt denna förordning ska 
i regel fastställas i partnerskap med 
mottagarna. Partnerskapet ska där så är 
lämpligt inbegripa nationella, regionala och 
lokala myndigheter, andra berörda parter, 
det civila samhället, arbetsmarknadens 

2. Unionens stöd enligt denna förordning ska 
i regel fastställas i partnerskap med 
mottagarna. Partnerskapet ska inbegripa
följande partner: 
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organisationer, och andra icke-statliga 
aktörer vid utarbetandet, genomförandet 
och övervakningen av unionsstödet.

i) Behöriga regionala, lokala, kommunala 
och andra myndigheter.
ii) Näringslivets och arbetsmarknadens 
parter.
iii) Organ som företräder det civila 
samhället, icke-statliga aktörer och organ 
med uppgift att främja jämställdhet och 
icke-diskriminering.
iv) Icke-statliga aktörer.
Partnerna ska delta i 
övervakningskommittéerna för 
programmen.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att civilsamhället är involverat i arbetet med att bygga upp och stärka 
demokratin. Det behövs ett klart och tydligt erkännande av partnerskapsprincipen på följande 
områden: utveckling av en modern och effektiv förvaltning på central, lokal och regional 
nivå, direkt utbyte av erfarenheter och kunskaper, genomförande av bästa praxis, utbildning 
och förbättring av yrkeskapaciteten, ändrad praxis och kultur inom organisationer, bättre 
kommunikation och samordning och sist men inte minst genomförande av strukturpolitiken.

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

tillgodogöra sig unionsstödet.

Or. en

Motivering

Den naturliga mångfalden av länder och regioner i EU:s grannskap gör att det behövs ett 
tillvägagångssätt som på ett välavvägt sätt tar hänsyn till de skillnader som finns mellan 
dessa.

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. De gemensamma operativa 
programmen ska ses över efter halva tiden 
av den fleråriga budgetramen för att ta 
hänsyn till omständigheter som hänför sig 
till genomförandet, t.ex.
– ändrade prioriteringar för samarbetet 
och socioekonomiska utvecklingar,
– resultaten av genomförandet av de 
berörda åtgärderna och omständigheter 
som hänför sig till övervaknings- och 
utvärderingsprocessen,
– behovet att justera tillgängliga belopp 
och omfördela resurserna.

Or. en

Motivering

De möjligheter till översyn av de gemensamma operativa programmen som erbjuds i 
kommissionens förslag tycks inte tillträckliga, eftersom de i stor utsträckning beror på viljan 
hos de medverkande högnivåaktörerna och samtidigt förbiser det faktum att lokala och 
regionala myndigheter och andra icke-statliga aktörer kan ha mer insikt i vilka utmaningar 
som uppstår i samband med genomförandet. Det bör därför vara möjligt att göra en 
djupgående analys av de pågående programmen, vilket redan är praxis på andra 
EU-politiska områden.
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Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Gränsöverskridande samarbeten ska 
genomföras i enlighet med punkterna 1 
och 2, med hjälp av lämpliga instrument. 
Dessa instrument ska särskilt inbegripa 
den europeiska grupperingen för 
territoriellt samarbete i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1082/2006 av den 
5 juli 20061. 
__________
1 EUT L 210, 31.7.2006, s. 19.

Or. en

Motivering

Den europeiska grupperingen för territoriellt samarbete har redan bevisat att den är 
oumbärlig för det territoriella samarbetet (gränsöverskridande, transregionalt och 
transnationellt) i unionen. Det är därför lämpligt att den europeiska grupperingen för 
territoriellt samarbete tillämpas på den externa sammanhållningsaspekten i 
EU:s grannskapspolitik, med tanke på att man för närvarande överväger att utvidga 
räckvidden för förordning (EG) nr 1082/2006 till att även omfatta parter som inte är 
etablerade i en medlemsstat.

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De befogenheter som avses i 
artiklarna 12 och 13 delegeras till 
kommissionen för den period som denna 
förordning är i kraft.

1. De befogenheter som avses i 
artiklarna 12, 13 och 16 delegeras till 
kommissionen för den period som denna 
förordning är i kraft.

Or. en
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Motivering

Det nya ändringsförslaget inbegriper nya hänvisningar som föreslagits till den delegerade 
akten.

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. I vederbörligen motiverade fall och för 
att säkerställa unionsfinansieringens 
samstämmighet och effektivitet eller för att 
främja regionalt eller regionöverskridande 
samarbete, får kommissionen besluta att 
utöka möjligheten att få stöd för åtgärder 
till länder, territorier och regioner som 
annars inte skulle vara berättigade till 
finansiering. Oaktat bestämmelserna i 
artikel 8.1 i den gemensamma 
genomförandeförordningen, får fysiska och 
juridiska personer från de berörda 
länderna, territorierna och regionerna delta 
i förfarandena för att genomföra sådana 
åtgärder.

1. I vederbörligen motiverade fall, i 
enlighet med en delegerad akt som 
antagits i enlighet med artikel 14, och för 
att säkerställa unionsfinansieringens 
samstämmighet och effektivitet eller för att 
främja regionalt eller regionöverskridande 
samarbete, får kommissionen besluta att 
utöka möjligheten att få stöd för åtgärder 
till länder, territorier och regioner som 
annars inte skulle vara berättigade till 
finansiering. Oaktat bestämmelserna i 
artikel 8.1 i den gemensamma 
genomförandeförordningen, får fysiska och 
juridiska personer från de berörda 
länderna, territorierna och regionerna delta 
i förfarandena för att genomföra sådana 
åtgärder.

Or. en

Motivering

Enligt föredraganden måste definitionen av ”under vederbörligen motiverade förhållanden” 
omformuleras och avgränsas, eftersom den gällande texten tillåter att flera olika typer av 
EU-fonder används för externa ändamål (det europeiska grannskaps- och 
partnerskapsinstrumentet, instrumentet för stöd inför anslutningen, det europeiska initiativet 
för demokrati, utvecklingsfonder för ”tredje världen”) och nästan uteslutande enligt 
genomförandemyndigheternas gottfinnande.
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Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Det är avgörande att instrumentet tilldelas betydligt mer resurser, eftersom det 
gränsöverskridande samarbetet är en av de främsta prioriteringarna i EU:s politik och syftar 
till att främja ekonomisk och social utveckling i regioner på båda sidor av gemensamma 
gränser, hantera utmaningar kopplade till bland annat miljö och folkhälsa liksom 
förebyggande och bekämpande av organiserad brottslighet, trygga effektiva och säkra 
gränser samt uppmuntra till lokala mellanfolkliga insatser över gränserna.


