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Tegnforklaring

* Høringsprocedure
*** Godkendelsesprocedure

***I Almindelig lovgivningsprocedure (førstebehandling)
***II Almindelig lovgivningsprocedure (andenbehandling)

***III Almindelig lovgivningsprocedure (tredjebehandling)

(Proceduren afhænger af, hvilket retsgrundlag der er valgt i udkastet til 
retsakt)

Ændringsforslag til et udkast til retsakt

I Parlamentets ændringsforslag er ændringer i udkastet til retsakt markeret 
med fede typer og kursiv. Kursivering uden fede typer er en oplysning til de 
tekniske tjenestegrene, som vedrører elementer i udkastet til retsakt, der 
foreslås rettet ved affattelsen af den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller 
manglende tekst i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af 
de berørte tekniske tjenestegrene.

Informationsblokken til ethvert ændringsforslag, der angår en eksisterende 
retsakt, som udkastet til retsakt har til formål at ændre, indeholder en tredje 
og en fjerde linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken 
bestemmelse heri der er berørt. Passager fra en bestemmelse i en eksisterende 
retsakt, som ikke er medtaget i udkastet til retsakt, men som Parlamentet 
ønsker at ændre, er markeret med fede typer. Hvis Parlamentet ønsker, at 
tekst i sådanne passager skal udgå, er dette markeret med [...].
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om særlige bestemmelser for 
støtte fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling til målet om europæisk 
territorialt samarbejde
(COM(2011)0611/2 – C7-0326/2011 – 2011/0273(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(COM(2011)0611/2),

– der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 178 i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for 
Parlamentet (C7-0326/2011),

– der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

– der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af ... april 
20121,

– der henviser til udtalelse fra Regionsudvalget af … juli 20122,

– der henviser til forretningsordenens artikel 55,

– der henviser til betænkning fra Regionaludviklingsudvalget og udtalelser fra 
Budgetudvalget, Budgetkontroludvalget, Transport- og Turismeudvalget og Udvalget om 
Kvinders Rettigheder og Ligestilling (A7-0000/2012),

1. vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i 
væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til 
de nationale parlamenter.

                                               
1 Endnu ikke offentliggjort i EUT.
2 Endnu ikke offentliggjort i EUT.
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Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Henvisning til artikel 174 ufuldstændig.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Det grænseoverskridende samarbejde 
bør sigte mod at takle de i fællesskab 
udpegede udfordringer i grænseområder 
(såsom ringe tilgængelighed, 
uhensigtsmæssigt erhvervsklima, mangel 
på netværk blandt lokale og regionale 
myndigheder, forskning og innovation og 
indførelse af informations- og 

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

myndigheder, forskning og innovation og 
indførelse af informations- og 
kommunikationsteknologi, 
miljøforurening, risikoforebyggelse, 
negativ holdning over for medborgere fra 
nabolande) og udnytte uudnyttet potentiale 
i grænseområdet (udvikling af 
grænseoverskridende forsknings- og 
innovationsfaciliteter og -klynger, 
integration af det grænseoverskridende 
arbejdsmarked, samarbejde blandt 
universiteter eller sundhedscentre og 
generel udvikling af grænseoverskridende 
tjenesteydelser af almindelig økonomisk 
interesse), samtidig med at 
samarbejdsprocessen forbedres med 
henblik på en generel harmonisk udvikling 
i Unionen. I forbindelse med 
grænseoverskridende programmer mellem 
Nordirland og grænseområderne i Irland til 
støtte for fred og forsoning bidrager EFRU 
ligeledes til at fremme social og 
økonomisk stabilitet i de pågældende 
regioner, navnlig gennem foranstaltninger 
til at fremme samhørighed mellem 
lokalsamfundene.

Or. en

Begrundelse

Support on basic infrastructure is needed especially due to the significance of such investment 
in the cross-border operational programmes. Cooperation programmes can continue working 
on these objectives, also taking into consideration the fact that the parliament asked for an 
improved coordination between the TEN-projects, particularly concerning transport and 
energy and cross-border infrastructure [A7-0222/2011]. Possibilities to enhance joint border 
service solutions will grow in importance in the cross-border regions of Europe, not least due 
to the demographic decline within the regions.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

indføres en mekanisme til organisering af 
EFRU's støtte til eksterne politiske 
instrumenter såsom ENI og IPA, bl.a. når 
eksterne samarbejdsprogrammer ikke kan 
vedtages eller må afbrydes. Kommissionen 
bør sørge for, at en sådan mekanisme 
sikrer, at såvel Kommissionens egen 
organisationsstruktur som 
organisationsstrukturen i Unionens 
eksterne og interne politiske instrumenter 
fungerer bedre og i højere grad 
samordnes og giver synergieffekter. Ved 
at lade disse instrumenter supplere 
hinanden skabes forudsætningerne for at 
opnå de bedst mulige politiske resultater.

Or. en

Begrundelse
Der bør til fordel for EU's regioner indføres en mekanisme til organisering af EFRU's støtte 
til eksterne politiske instrumenter såsom ENI og IPA, bl.a. når eksterne 
samarbejdsprogrammer ikke kan vedtages eller må afbrydes. Kommissionen bør sørge for, at 
en sådan mekanisme sikrer, at organisationsstrukturen i Unionens eksterne og interne 
politiske instrumenter fungerer bedre, således at der kan opnås de bedst mulige politiske 
resultater.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Begrundelse

Næsten halvdelen af medlemsstaterne har udnyttet fleksibiliteten i den indeværende periode, 
og i visse tilfælde har den været et nødvendigt redskab for at foretage overførsler under 
programmeringsperioden, efterhånden som der er indført nye politikker.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26) Eftersom der ofte deltager 
medarbejdere fra mere end en medlemsstat 
i gennemførelsen af aktionerne, og i 
betragtning af antallet af aktioner, hvor 
personaleomkostningerne udgør en 
betydelig del af udgifterne, bør der indføres 
en fast sats for personaleomkostninger, 
som skal gælde for de andre direkte 
omkostninger til samarbejdsaktioner, 
hvorved individuel opkrævning af 
omkostninger til forvaltningen af disse 
aktioner undgås.

(26) Eftersom der ofte deltager 
medarbejdere fra mere end en medlemsstat 
i gennemførelsen af aktionerne, og 
eftersom personalebehovet for 
programmerne for territorialt samarbejde 
er højt, og i betragtning af antallet af 
aktioner, hvor personaleomkostningerne 
udgør en betydelig del af udgifterne, bør 
der indføres en fast sats for 
personaleomkostninger, som skal gælde for 
de andre direkte omkostninger til 
samarbejdsaktioner, hvorved individuel 
opkrævning af omkostninger til 
forvaltningen af disse aktioner undgås.

Or. en

Begrundelse

Personaleomkostningerne udgør i almindelighed mellem 30 % og 50 % af de samlede 
omkostninger til projektet. 

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27) Fleksibilitetsbestemmelserne 
vedrørende gennemførelse af aktioner uden 
for programområdet bør forenkles. 
Desuden er det nødvendigt at yde støtte til 
et effektivt grænseoverskridende, 

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

grænseoverskridende, tværnationalt og 
interregionalt samarbejde med Unionens 
tilgrænsende tredjelande i det omfang, det 
er nødvendigt for at sikre regionerne i 
medlemsstater, der grænser op til 
tredjelande, den hjælp til udvikling, de har 
brug for. Tilsvarende kan det være 
hensigtsmæssigt undtagelsesvis og på 
særlige betingelser at tillade EFRU at støtte 
aktioner, der gennemføres i tredjelande, 
hvis det kommer regioner i Unionen til 
gode.

Or. en

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Midlerne til målet om europæisk 
territorialt samarbejde udgør 7 % af de 
samlede midler, som fondene kan 
disponere over til forpligtelser i perioden 
2014-2020 og som fastsat i artikel 83, stk. 
1, i forordning (EU) nr.[…/2012 
[forordning om fælles bestemmelser] (dvs. 
i alt XX XXX XXX XXX EUR1), og 
fordeles således:

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

a) 73,24 % (dvs. i alt X XXX XXX XXX 
EUR2) til grænseoverskridende samarbejde

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

b) 20,78 % (dvs. i alt X XXX XXX XXX 
EUR3) til tværnationalt samarbejde

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

c) 5,98 % (dvs. i alt XXX XXX XXX 
EUR4) til interregionalt samarbejde.

_____________
1,2,3,4 Beløbene fastsættes ud fra, hvor 
store samlede midler der er til rådighed til 
samhørighedspolitikken i perioden 2014-
2020.

Or. en



PR\899412DA.doc 11/22 PE487.789v01-00

DA

Begrundelse

7 % af de samlede midler, som fondene kan disponere over i perioden 2014-2020, er i 
overensstemmelse med Europa-Parlamentets tidligere holdning, der blev vedtaget i plenum, 
og hvor Parlamentet krævede, at mindst 7 % af de samlede midler til samhørighedspolitikken 
skulle afsættes til europæisk territorialt samarbejde.

Ændringsforslag 8

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Hver medlemsstat under målet om 
europæisk territorialt samarbejde kan 
overføre indtil 15 % af den finansielle 
tildeling fra en af komponenterne i stk. 1, 
litra a) og b), til den anden.

Or. en

Begrundelse

I perioden 2007-2013 var det muligt at omfordele indtil 15 % af midlerne mellem 
grænseoverskridende samarbejde og tværnationalt samarbejde, og denne mulighed bør 
bibeholdes. Denne mekanisme er et eksempel på en bottom-up-tilgang, og den giver 
medlemsstaterne og regionerne mulighed for at prioritere en af komponenterne.

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Det bør understreges, at de nævnte 150 % udgør den del af EFRU, der er afsat til målet om 
europæisk territorialt samarbejde.

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Hvis der senest den 30. juni 2017 fortsat er 
programmer under de grænseoverskridende 
programmer og havområdeprogrammerne 
under ENI og IPA, som Kommissionen 
ikke har fået forelagt, tildeles hele EFRU's 
bidrag i stk. 4 til de interne 
grænseoverskridende 
samarbejdsprogrammer i den resterende 
periode indtil 2020 i henhold til stk. 1, litra 
a), i hvilke den pågældende medlemsstat 
deltager.

Hvis der senest den 30. juni 2017 fortsat er 
programmer under de grænseoverskridende 
programmer og havområdeprogrammerne 
under ENI og IPA, som Kommissionen 
ikke har fået forelagt, tildeles hele EFRU's 
bidrag i stk. 4 til de interne eller eksterne
grænseoverskridende 
samarbejdsprogrammer i den resterende 
periode indtil 2020 i henhold til stk. 1, litra 
a), i hvilke den pågældende medlemsstat 
deltager.

Or. en

Begrundelse

Det foreslås, at denne bestemmelse udvides, og at de "tilbageførte" EFRU-midler ligeledes 
skal kunne anvendes til samarbejdsforanstaltninger i de fungerende eksterne programmer.
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Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 8 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I sådanne tilfælde tildeles EFRU-støtten i 
stk. 4 svarende til årlige trancher, der 
endnu ikke er indgået forpligtelser for, til 
de interne grænseoverskridende 
samarbejdsprogrammer som omhandlet i 
stk. 1, litra a), i hvilke den pågældende 
medlemsstat deltager, efter dennes 
anmodning.

I sådanne tilfælde tildeles EFRU-støtten i 
stk. 4 svarende til årlige trancher, der 
endnu ikke er indgået forpligtelser for, til 
de interne eller eksterne
grænseoverskridende 
samarbejdsprogrammer som omhandlet i 
stk. 1, litra a), i hvilke den pågældende 
medlemsstat deltager, efter dennes 
anmodning.

Or. en

Begrundelse

Det foreslås, at denne bestemmelse udvides, og at de "tilbageførte" EFRU-midler ligeledes 
skal kunne anvendes til samarbejdsforanstaltninger i de fungerende eksterne programmer.

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Artikel 5 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

a) Der udvælges op til 5 tematiske 
målsætninger for hvert 
grænseoverskridende samarbejdsprogram.

Or. en

Begrundelse

Det nuværende forslag tager ikke hensyn til kompleksiteten og visse af udfordringerne i 
grænseregioner (f.eks. begrænset adgang til tjenesteydelser af almindelig økonomisk 
interesse) og tværnationale samarbejdsområder (f.eks. demografiske ændringer). Øget 
fleksibilitet ved fastsættelsen af prioriteringerne vil øge regionernes mulighed for at vælge 
den kombination af løsninger, der er mest hensigtsmæssig i forhold til de fælles udfordringer.
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Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Artikel 5 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

b) Der udvælges op til 5 tematiske 
målsætninger for hvert tværnationalt 
samarbejdsprogram.

Or. en

Begrundelse

Samme begrundelse som til ændringsforslag 12.

Ændringsforslag 14

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Spørgsmål vedrørende almindelig bevægelighed over grænserne bør udgøre en særskilt 
investeringsprioritering, se nr. iii).
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Ændringsforslag 15

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ia) støtte til etablering af adgang til fælles 
grænseoverskridende tjenesteydelser af 
almindelig økonomisk interesse eller 
styrkelse af denne adgang (inden for 
rammerne af den tematiske målsætning 
om fremme af social integration og 
bekæmpelse af fattigdom)

Or. en

Begrundelse

Mulighederne for at fremme fælles grænseoverskridende løsninger på serviceområdet ved at 
opnå stordriftsbesparelser er relevante for projekter omkring delt anvendelse af fælles 
offentlige tjenesteydelser og løsninger, navnlig på sundheds- og uddannelsesområdet og med 
hensyn til redningstjenester. Behovet for kreative løsninger vil vokse i betydning i Europas 
grænseregioner, ikke mindst på grund af den demografiske tilbagegang i disse regioner. 

Ændringsforslag 16

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ib) fremme af grænseoverskridende 
mobilitet ved at styrke adgangen til 
transport og transportforbindelserne, 
herunder styrkelse af grænsestationer og 
kapacitetsopbygning ved de ydre grænser, 
investeringer i manglende 
grænseoverskridende forbindelser, 
tilvejebringelse af løsninger for 
harmoniserede tidsplaner og 
billetsystemer og nye 
transportforbindelser, når disse i 
væsentlig grad fremmer den økonomiske 
og funktionelle udvikling af 
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programområdet (inden for den tematiske 
målsætning om fremme af bæredygtig 
transport og afskaffelse af 
flaskehalsproblemer i vigtige 
netinfrastrukturer)

Or. en

Begrundelse

Grænseoverskridende mobilitet og dermed adgangen til transport bør være en af 
investeringsprioriteringerne for programmerne for europæisk territorialt samarbejde på 
grund af de særlige udfordringer i grænseregionerne. Desuden bør man tage hensyn til de 
muligheder, som investeringerne som led i disse prioriteringer ville kunne skabe for 
grænseregionerne.

Ændringsforslag 17

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Begrundelse

Støtte til infrastruktur er nødvendig navnlig på grund af den betydning, som sådanne 
investeringer har for de grænseoverskridende operationelle programmer, hvor der ofte er 
behov for teknisk forskning og viden om de lokale forhold for at sprede bedste praksis til hele 
programområdet. Gennem samarbejdsprogrammer kan man fortsætte indsatsen for at 
realisere disse målsætninger, samtidig med at der tages højde for, at Parlamentet efterlyste 
en forbedret samordning af TEN-projekterne, navnlig vedrørende transport og energi og 
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grænseoverskridende infrastruktur [A7-0222/2011].

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Artikel 6 – litra b 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

b) inden for rammerne af det tværnationale 
samarbejde: 

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

ii) håndtering af fælles udfordringer i 
forbindelse med demografiske ændringer 
(inden for rammerne af den tematiske 
målsætning om fremme af social 
integration og bekæmpelse af fattigdom)
(iii) videreførelse af maritime 
grænseoverskridende samarbejdsområder, 
som ikke er omfattet af de 
grænseoverskridende 
samarbejdsprogrammer

Or. en

Begrundelse

Videreførelse af maritime grænseoverskridende samarbejdsområder er nævnt som en 
investeringsprioritering under det grænseoverskridende samarbejde i betragtning 17.
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Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Artikel 6 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) inden for rammerne af det 
interregionale samarbejde: 
i) styrkelse af effektiviteten af 
samhørighedspolitikken ved at fremme 
erfaringsudvekslingen mellem regionerne 
og byerne med henblik på en forbedret 
udformning og gennemførelse af de 
operationelle programmer
ii) samarbejde mellem innovative 
forskningsintensive klynger og 
udvekslinger mellem forskere og 
forskningsinstitutioner. 

Or. en

Begrundelse

Der bør til fordel for EU's regioner indføres en mekanisme til organisering a EFRU's støtte til 
eksterne politiske instrumenter såsom ENI og IPA, bl.a. når eksterne samarbejdsprogrammer 
ikke kan vedtages eller må afbrydes. Kommissionen bør sørge for, at en sådan mekanisme 
sikrer, at organisationsstrukturen i Unionens eksterne og interne politiske instrumenter 
fungerer bedre, således at der kan opnås de bedst mulige politiske resultater.

Ændringsforslag 20

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

i) mekanismerne til sikring af en bedre 
koordinering mellem fondene, ELFUL, 
EMFF og andre EU-
finansieringsinstrumenter og nationale 
finansieringsinstrumenter, herunder ENI, 
IPA og Den Europæiske Udviklingsfond, 
og med Den Europæiske Investeringsbank 
(EIB) under behørig hensyntagen til den 
praktiske gennemførelsesstruktur for den 
eventuelle ENI-del i programmerne for 
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europæisk territorialt samarbejde

Or. en

Ændringsforslag 21

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) en tabel, der for hvert år, i henhold til 
artikel 53, artikel 110 og artikel 111 i 
forordning (EU) nr./2012 [forordning om 
fælles bestemmelser], viser den samlede 
bevilling, der påtænkes afsat som støtte fra 
EFRU

i) en tabel, der for hvert år, i henhold til 
bestemmelserne om 
medfinansieringssatser i artikel 53, artikel 
110 og artikel 111 i forordning (EU) 
nr./2012 [forordning om fælles 
bestemmelser], viser den samlede 
bevilling, der påtænkes afsat som støtte fra 
EFRU

Or. en

Begrundelse

Forordningen om europæisk territorialt samarbejde omfatter ikke alle relevante spørgsmål, 
men har henvisninger til andre forordninger. Dette vanskeliggør læsningen og åbner i visse 
tilfælde mulighed for forskellige fortolkninger. I artikel 7 skal man følge lange kæder af 
henvisninger fra en forordning til en anden.

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvert samarbejdsprogram omfatter: 3. Hvor det er relevant, omfatter et 
samarbejdsprogram:

Or. en

Begrundelse
Det skal vurderes på passende niveau, om beskrivelsen af foranstaltninger i denne artikel 
finder anvendelse på samarbejdsprogrammet.
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Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Dette styringsudvalg bør ligeledes kunne sammensættes af andre personer end 
overvågningsudvalgets medlemmer (f.eks. repræsentanter for regionerne).

Ændringsforslag 24

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Ledende støttemodtagere skal være 
etableret og enemodtagere registreret i en 
medlemsstat.

4. Ledende støttemodtagere skal være 
etableret og enemodtagere registreret i en 
medlemsstat, medmindre andet aftales 
mellem de medlemsstater og tredjelande, 
der deltager i samarbejdsprogrammet, 
hvorved det sikres, at kravene om kontrol 
med forvaltningen og revisionskravene 
opfyldes.

Or. en

Begrundelse

Norske partnere har f.eks. haft mellem 35 og 40 ledende partnerskaber. Det er vigtigt med 
henblik på at inddrage norske partnere, at de også kan være ledende partnere.
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Ændringsforslag 25

Forslag til forordning
Artikel 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den del af støtten fra EFRU, der er afsat til 
teknisk bistand, begrænses til 6 % af det 
samlede beløb afsat til 
samarbejdsprogrammer, men udgør mindst 
1 500 000 EUR.

Den del af støtten fra EFRU, der er afsat til 
teknisk bistand, begrænses til 6 % af det 
samlede beløb afsat til 
samarbejdsprogrammer, men udgør mindst 
1.800.000 EUR.

Or. en

Begrundelse

Det foreslåede mindstebeløb for teknisk bistand (1,5 mio. EUR) er for lavt til at sikre en 
korrekt gennemførelse af samarbejdsprogrammer og tager ikke højde for kompleksiteten i 
flerlandetilgangen og den geografiske størrelse af visse programområder. Et af de vigtigste 
aspekter i programmerne er, at de gennemføres på hensigtsmæssig vis, og der er derfor behov 
for større fleksibilitet på nationalt plan, således at strukturerne i samarbejdsprogrammerne 
kan fungere korrekt.

Ændringsforslag 26

Forslag til forordning
Artikel 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Personaleomkostningerne ved en 
foranstaltning kan beregnes som et fast 
beløb på op til 15 % af de direkte 
omkostninger (uden
personaleomkostninger).

Ud over bestemmelserne om en 
enhedstakst for indirekte omkostninger i 
artikel 58 i forordning (EU) nr. .../2012 
[forordning om fælles bestemmelser] kan 
personaleomkostningerne ved en 
foranstaltning beregnes som et fast beløb 
på op til 20 % af de direkte omkostninger 
(uden personaleomkostninger).

Or. en

Begrundelse

Personaleomkostningerne udgør i almindelighed mellem 30 % og 50 % af de samlede 
omkostninger til projektet. Man kan dog ikke se bort fra revisionsperspektivet for projekterne.
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Ændringsforslag 27

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Med henblik på anvendelsen af artikel 
113, stk. 1 og 2, i forordning (EU) 
nr. […]/2012 [forordning om fælles 
bestemmelser] udpeger medlemsstaterne, 
der deltager i et samarbejdsprogram, en 
enkelt forvaltningsmyndighed og med 
henblik på anvendelsen af artikel 113, stk. 
4, i nævnte forordning, en enkelt 
revisionsmyndighed, som er etableret i 
samme medlemsstat.

1. Med henblik på anvendelsen af 
bestemmelserne om udpegelse af 
myndigheder i artikel 113, stk. 1 og 2, i 
forordning (EU) nr. […]/2012 [forordning 
om fælles bestemmelser] udpeger 
medlemsstaterne, der deltager i et 
samarbejdsprogram, en enkelt 
forvaltningsmyndighed og med henblik på 
anvendelsen af artikel 113, stk. 4, i nævnte 
forordning, en enkelt revisionsmyndighed, 
som er etableret i samme medlemsstat.

Or. en

Begrundelse

Forordningen om europæisk territorialt samarbejde omfatter ikke alle relevante spørgsmål, 
men har henvisninger til andre forordninger. Dette vanskeliggør læsningen og åbner i visse 
tilfælde mulighed for forskellige fortolkninger. I artikel 7 skal man følge lange kæder af 
henvisninger fra en forordning til en anden.


