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PR_COD_1amCom

Teckenförklaring

* Samrådsförfarande
*** Godkännandeförfarande

***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen)
***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen)

***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 
förslaget till akt.)

Ändringsförslag till ett förslag till akt

Parlamentets ändringsförslag till ett förslag till akt ska markeras med 
fetkursiv stil. Kursiv stil används för att uppmärksamma berörda avdelningar 
på eventuella problem i förslaget till akt. Med kursiv stil markeras ord eller 
textavsnitt som det finns skäl att korrigera innan texten färdigställs 
(exempelvis om det i en språkversion förekommer uppenbara fel eller saknas 
ord eller textavsnitt). De berörda avdelningarna tar sedan ställning till dessa 
korrigeringsförslag.

Texten i hänvisningen ovanför ett ändringsförslag till en befintlig akt, som 
förslaget till akt är avsett att ändra, innehåller en tredje och en fjärde rad. Den 
tredje raden anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i 
denna som ändringsförslaget avser. Om parlamentet önskar ändra delar av en 
bestämmelse i en befintlig akt som inte ändrats i förslaget till akt, ska dessa 
markeras med fet stil. Eventuella strykningar ska i sådana fall markeras 
enligt följande: [...].
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om särskilda bestämmelser 
för stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden till målet Europeiskt territoriellt 
samarbete
(COM(2011)0611/2 – C7-0326/2011 – 2011/0273(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(COM(2011)0611/2),

– med beaktande av artiklarna 294.2 och 178 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet 
(C7-0326/2011),

– med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av 
den 25 april 20121,

– med beaktande av yttrandet från Regionkommittén av den ... juli 20122,

– med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för regional utveckling och yttrandena från 
budgetutskottet, budgetkontrollutskottet, utskottet för transport och turism och utskottet 
för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män (A7-0000/2012).

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om 
den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, 
kommissionen och de nationella parlamenten.

                                               
1 Ännu ej offentliggjort i EUT.
2 Ännu ej offentliggjort i EUT.
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Ändringsförslag 1

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 
landsbygdsområden, områden som 
påverkas av strukturomvandlingar och 
regioner som kännetecknas av allvarliga 
och permanenta naturrelaterade eller 
demografiska nackdelar, t.ex. de 
nordligaste regionerna med mycket låg 
befolkningstäthet och öregioner, 
gränsöverskridande regioner och 
bergsregioner.

Or. en

Motivering

Ofullständig hänvisning till artikel 174.

Ändringsförslag 2

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 

(5) Syftet med gränsöverskridande 
samarbete bör vara att åtgärda 
gemensamma utmaningar som identifierats 
gemensamt i gränsregionerna (såsom dålig 
tillgänglighet, med avseende på 
transportförbindelser och otillräcklig 
infrastruktur, olämplig affärsmiljö, brist 
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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.

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 turism, gränsöverskridande 
integrering på arbetsmarknaden, samarbete 
mellan högskolor och hälso- och 
sjukvårdscentraler och en övergripande 
utveckling av gränsöverskridande tjänster 
av allmänt ekonomiskt intresse) 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. en

Motivering

Stöd till infrastruktur är särskilt viktigt på grund av den betydelse sådana investeringar har i 
de gränsöverskridande operativa programmen. Genom samarbetsprogram kan man fortsätta 
att arbeta för dessa mål och då beakta att parlamentet har efterfrågat en förbättrad 
samordning av projekt inom det transeuropeiska transportnätet, särskilt på områdena 
transport, energi och gränsöverskridande infrastruktur. Möjligheten att förbättra 
gemensamma gränsöverskridande tjänster kommer att öka, inte minst på grund av den 
demografiska nedgången.

Ändringsförslag 3
Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Det är nödvändigt att fortsätta att ge 
stöd till eller vid behov etablera 

(12) Det är nödvändigt att fortsätta att ge 
stöd till eller vid behov etablera 
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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.

gränsöverskridande och mellanregionalt 
samarbete med tredjeländer som gränsar 
till unionen eftersom detta kommer att 
fungera som ett viktigt regionalpolitiskt 
verktyg för medlemsstater som gränsar till 
tredjeländer och därmed även gynna 
regionerna. 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.

Or. en

Motivering

Gränsöverskridande samarbete med tredjeländer är en viktig del av den övergripande 
regionala utvecklingen inom dessa gränsregioner.

Ändringsförslag 4

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, även i fall där 
program för yttre samarbete inte kan antas 
eller måste avbrytas. Man måste 
säkerställa att denna mekanism leder till 
en optimal funktion, verklig samordning 
och synergieffekter såväl inom 
kommissionen som med avseende på 
instrumenten för EU-intern och 
EU-extern politik, samt att man genom att 
låta dessa instrument komplettera 
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varandra skapar förutsättningar för att 
uppnå bästa möjliga politiska resultat.

Or. en

Motivering

För att gynna EU:s regioner bör man inrätta en mekanism för att organisera stödet från 
Europeiska regionala utvecklingsfonden till instrumenten för EU-extern politik, såsom det 
europeiska grannskapsinstrumentet och föranslutningsinstrumentet, som även kan tillämpas i 
de fall där program för samarbete med tredjeländer inte kan antas eller måste avbrytas. 
Kommissionen bör säkerställa att denna mekanism leder till att organisationsstrukturen hos 
instrumenten för EU-extern och EU-intern politik fungerar bättre, så att politiken kan ge 
bästa möjliga resultat.

Ändringsförslag 5
Förslag till förordning
Skäl 14a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14a) Även om man har lagt grunden för 
territoriellt samarbete så återstår många 
utmaningar, bland annat har det 
territoriella samarbetet inte kunnat 
utnyttjas till fullo för att skapa 
konkurrenskraft eftersom man inte har 
avsatt tillräckligt med resurser. På grund 
av detta bör man öka budgeten för det 
europeiska territoriella samarbetet till 
7 procent av den övergripande 
sammanhållningsbudgeten för 
programperioden 2014–2020.

Or. en

Ändringsförslag 6
Förslag till förordning
Skäl 14b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14b) Fördelningen av medel mellan 
medlemsstaterna per samarbetsprogram 
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måste ske på ett objektivt och rättvist sätt. 
Kommissionen och medlemsstaterna bör 
därför undersöka andra relevanta, 
strategiska och mätbara kriterier som 
skulle återspegla territoriernas behov och 
potential. Denna förändring måste göras 
utan att man äventyrar starten av den 
nuvarande programperioden och 
inrättandet av samarbetsprogrammen. 
Kommissionen måste undersöka de 
tekniska möjligheterna att upprätta ett 
sådant system på programnivå utifrån 
tillgängliga uppgifter på korrekt 
NUTS-nivå.

Or. en

Ändringsförslag 7

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 man bibehåller dels en betydande 
koncentration när det gäller 
gränsöverskridande samarbete, dels det 
utrymme medlemsstaterna har för 
flexibilitet mellan komponenterna, och 
garanterar en tillräcklig medelstilldelning 
till samarbete mellan de yttersta 
randområdena.

Or. en

Motivering

Nästan hälften av medlemsstaterna har utnyttjat flexibiliteten under den innevarande 
perioden, och i vissa fall har den varit ett nödvändigt verktyg för att göra överföringar under 
programperioden, allteftersom ny politik har införts.
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Ändringsförslag 8
Förslag till förordning
Skäl 17a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17a) För att makroregionala och 
havsrelaterade strategier ska kunna 
lyckas och i syfte att på ett integrerat, 
multisektoriellt och territoriellt sätt 
bemöta de utmaningar som är för breda 
för den nationella nivån bör målet med 
dessa strategier vara att samordna alla 
unionsmedel. För utvecklandet och 
genomförandet av dessa strategier kan 
dessutom tekniskt stöd för 
makroregionala strategier ges från målet 
om europeisk territoriellt samarbete, 
under vilket både medlemsstater och 
regioner deltar i sådana strategier.

Or. en

Ändringsförslag 9
Förslag till förordning
Skäl 22a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22a) I enlighet med artikel 49 i 
grundförordningen, bör man säkerställa 
att samarbetsprogrammen utvärderas 
löpande för att kunna upprätta en 
förvaltnings- och rapporteringsram med 
indikatorer som möjliggör, underlättar 
och förenklar en kontinuerlig tillgång till 
tillförlitlig information; inom denna ram 
ska man även enkelt kunna ta fram 
rapporter som kan användas för att införa 
ett sådant system i olika 
samarbetsprogram. Bara genom ett 
sådant löpande utvärderingssystem blir 
det möjligt att kunna förändra 
programmen under programperioden i 
syfte att anpassa dem till de 
överenskomna Europa 2020-målen.

Or. en
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Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26) Eftersom åtgärderna ofta genomförs 
med personal från flera medlemsstater och 
personalkostnaderna ofta utgör en 
betydande komponent, bör ett 
schablonbelopp för kostnader som täcker 
personal tillämpas på de övriga direkta 
kostnaderna för samarbetsåtgärder, för att 
undvika att ledningen behöver redovisa 
sådana åtgärder separat.

(26) Eftersom åtgärderna ofta genomförs 
med personal från flera medlemsstater och 
eftersom personalbehovet för territoriella 
samarbetsprogram är högt och 
personalkostnaderna ofta utgör en 
betydande komponent, bör ett 
schablonbelopp för kostnader som täcker 
personal tillämpas på de övriga direkta 
kostnaderna för samarbetsåtgärder, för att 
undvika att ledningen behöver redovisa 
sådana åtgärder separat.

Or. en

Motivering

Personalkostnaderna utgör i allmänhet 30–50 % av den totala kostnaden för projektet. 

Ändringsförslag 11

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 

(27) Det bör finnas enklare 
flexibilitetsregler när det gäller att tillåta 
insatser utanför programområdet. Det är 
också nödvändigt att ge stöd till och 
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 
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projekt i tredjeländer, under förutsättning 
att projekten gagnar regioner inom 
unionen.

projekt i tredjeländer, under förutsättning 
att projekten gagnar regioner inom 
unionen.

Or. en

Ändringsförslag 12

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:

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 XX XXX 
XXX XXX1 euro) och ska fördelas enligt 
följande:

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

a) 73,24 % (dvs. totalt X XXX XXX XXX2

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

b) 20,78 % (dvs. totalt X XXX XXX XXX3

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

c) 5,98 % (dvs. totalt XXX XXX XXX4

euro) för mellanregionalt samarbete.
_____________
1,2,3,4 Beloppen fastställs utifrån hur stora 
totala resurser som finns tillgängliga för 
sammanhållningspolitiken under 
perioden 2014–2020.

Or. en

Motivering

7 % av de totala resurserna tillgängliga för fonderna för perioden 2014–2020 är i 
överensstämmelse med Europaparlamentets tidigare ståndpunkt, som antogs i plenum, där 
parlamentet begärde att minst 7 % av sammanhållningens totala resurser skulle avsättas för 
målet Europeiskt territoriellt samarbete. 
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Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Alla medlemsstater som omfattas av 
målet Europeiskt territoriellt samarbete 
får överföra högst 15 % av det 
ekonomiska anslaget från en av de 
komponenter som avses i punkt 1 a och b 
till den andra.

Or. en

Motivering

Under perioden 2007–2013 var det möjligt att omfördela högst 15 % av medlen mellan 
gränsöverskridande samarbete och transnationellt samarbete, och denna möjlighet bör 
bevaras. Denna mekanism är ett exempel på en bottom-up-strategi, och den ger 
medlemsstaterna och regionerna möjlighet att prioritera en av komponenterna.

Ändringsförslag 14

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 XXX % av 
det stöd från 
målet Europeiskt territoriellt samarbete
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.

Or. en

Motivering

Det bör framhållas att de 150 % som det hänvisas till är den del av Europeiska regionala 
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utvecklingsfonden som utgörs av målet Europeiskt territoriellt samarbete. För att kunna 
garantera motiverade belopp för de totala anslagen per region bör man inte föreslå några 
definitiva belopp innan den totala budgeten för sammanhållningspolitiken och den 
europeiska territoriella sammanhållningens andel har fastställts.

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. 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.

7. 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 eller externa gränsöverskridande 
samarbetsprogram enligt punkt 1 a som de 
berörda medlemsstaterna deltar i.

Om det den 30 juni 2017 fortfarande finns 
program inom de gränsöverskridande 
programmen och havsområdesprogrammen 
inom det europeiska 
grannskapsinstrumentet och 
föranslutningsinstrumentet som inte har 
lämnats in till kommissionen, ska hela 
stödet till Europeiska regionala 
utvecklingsfonden som nämns i punkt 4 för 
de återstående åren fram till 2020 fördelas 
till de interna gränsöverskridande 
samarbetsprogram enligt punkt 1 a som de 
berörda medlemsstaterna deltar i.

Om det den 30 juni 2017 fortfarande finns 
program inom de gränsöverskridande 
programmen och havsområdesprogrammen 
inom det europeiska 
grannskapsinstrumentet och 
föranslutningsinstrumentet som inte har 
lämnats in till kommissionen, ska hela 
stödet till Europeiska regionala 
utvecklingsfonden som nämns i punkt 4 för 
de återstående åren fram till 2020 fördelas 
till de interna eller externa 
gränsöverskridande samarbetsprogram 
enligt punkt 1 a som de berörda 
medlemsstaterna deltar i.

Or. en

Motivering

Det föreslås att denna bestämmelse utvidgas och att de ”återförda” medlen från 
Europeiska regionala utvecklingsfonden även ska kunna användas för samarbetsåtgärder i de 
fungerande externa programmen.
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Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 8 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I så fall ska det stöd från 
Europeiska regionala utvecklingsfonden som 
nämns i punkt 4 motsvarande de årliga 
betalningar som ännu inte har slutförts 
fördelas till de interna gränsöverskridande 
samarbetsprogrammen enligt punkt 1 a som 
den berörda medlemsstaten deltar i, på denna 
medlemsstats begäran.

I så fall ska det stöd från 
Europeiska regionala utvecklingsfonden 
som nämns i punkt 4 motsvarande de årliga 
betalningar som ännu inte har slutförts 
fördelas till de interna eller externa 
gränsöverskridande samarbetsprogrammen 
enligt punkt 1 a som den berörda 
medlemsstaten deltar i, på denna 
medlemsstats begäran.

Or. en

Motivering

Det föreslås att denna bestämmelse utvidgas och att de ”återförda” medlen från 
Europeiska regionala utvecklingsfonden även ska kunna användas för samarbetsåtgärder i de 
fungerande externa programmen.

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Det föreliggande förslaget bortser från komplexiteten och vissa av utmaningarna i en del 
gränsregioner (t.ex. begränsad tillgänglighet till tjänster av allmänt ekonomiskt intresse) och 
områden för transnationellt samarbete (t.ex. demografiska förändringar). En ökad flexibilitet 
vid fastställandet av prioriteringar kommer att öka regionernas möjlighet att välja den 
kombination av lösningar som är lämpligast för gemensamma utmaningar.
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Ändringsförslag 18

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 fem tematiska mål ska väljas för 
varje transnationellt samarbetsprogram.

Or. en

Motivering

Samma motivering som för ändringsförslag 12.

Ändringsförslag 19

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

Or. en

Motivering

Problem i samband med allmän gränsöverskridande rörlighet bör utgöra en särskild 
investeringsprioritet, se led iii.
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Ändringsförslag 20

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ia) stöd för att tillgängliggöra 
gemensamma gränsöverskridande tjänster 
av allmänt ekonomiskt intresse eller för 
att öka deras tillgänglighet (inom det 
tematiska målet om att främja social 
integrering och bekämpa fattigdom),

Or. en

Motivering

Möjligheten att förbättra gemensamma gränsöverskridande tjänster genom att uppnå 
skalfördelar är relevant för projekt som syftar till en delad användning av gemensamma 
offentliga tjänster och lösningar, särskilt på områdena hälso- och sjukvård, utbildning och 
larm- och räddningstjänster. Behovet av kreativa lösningar kommer att öka alltmer i 
Europas gränsöverskridande regioner, inte minst på grund av den demografiska 
tillbakagången i dessa regioner. 

Ändringsförslag 21

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ib) Förbättrad gränsöverskridande 
rörlighet genom ökad tillgänglighet och 
bättre transportförbindelser, inklusive 
bättre gränsstationer och 
kapacitetsuppbyggnad vid de yttre 
gränserna, och investeringar för att 
avhjälpa problemen med bristande 
gränsöverskridande länkar genom 
lösningar för harmoniserade tidtabeller 
och biljettsystem och nya 
transportförbindelser när dessa på ett 
avgörande sätt främjar den ekonomiska 
och funktionella utvecklingen av 
programområdet (inom det tematiska 
målet om att främja hållbara transporter 
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och undanröja flaskhalsar i viktig 
nätinfrastruktur).

Or. en

Motivering

Gränsöverskridande rörlighet och den därmed sammanhängande tillgängligheten bör vara en 
av investeringsprioriteringarna för programmet för europeiskt territoriellt samarbete till följd
av de särskilda utmaningar som gränsregioner möter. Dessutom bör man se till de 
möjligheter som investeringarna enligt dessa prioriteringar skulle kunna medföra för 
gränsregionerna.

Ändringsförslag 22

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ic) Investeringar i infrastruktur, 
gemensam utrustning och immateriell 
infrastruktur i multinationella 
forskningsprojekt, främjande av 
energinätverk såsom smarta nät för att 
kunna dra största möjliga nytta av 
energiresurser och därigenom på ett 
avgörande sätt främja den ekonomiska 
och funktionella utvecklingen på 
programområdet (inom det tematiska 
målet om att stärka forskning, teknisk 
utveckling och innovation).

Or. en

Motivering

Stöd till infrastruktur är särskilt viktigt på grund av den betydelse som sådana investeringar 
har i grundläggande gränsöverskridande operativa program. Genom samarbetsprogram kan 
man fortsätta att arbeta för dessa mål och då beakta att parlamentet efterfrågat en förbättrad 
samordning av projekt inom det transeuropeiska transportnätet, särskilt på områdena 
transport, energi och gränsöverskridande infrastruktur. Möjligheten att förbättra 
gemensamma gränsöverskridande tjänster kommer att öka, inte minst på grund av den 
demografiska nedgången.
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Ändringsförslag 23
Förslag till förordning
Artikel 6 – stycke 1 – led a – led id (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

id) Turism och förvaltning av kultur- och 
naturarv (inom det tematiska målet ...).

Or. en

Motivering

Historiskt sett har det gränsöverskridande samarbetet tjänat på investeringsprioriteringar 
som dessa.

Ändringsförslag 24

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

ii) Inriktning på gemensamma 
utmaningar i samband med demografiska 
förändringar (inom det tematiska målet 
om att främja social integrering och 
bekämpa fattigdom).
iii) Ett fortsatt gränsöverskridande 
havsområdessamarbete som inte täcks av 
program för gränsöverskridande 
samarbete.
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Or. en

Motivering

I skäl 17 omnämns ett fortsatt gränsöverskridande havsområdessamarbete som en 
investeringsprioritet inom det gränsöverskridande samarbetet.

Ändringsförslag 25

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Inom mellanregionalt samarbete:
i) Förbättring av 
sammanhållningspolitikens effektivitet 
genom att uppmuntra utbyte av 
erfarenheter mellan regioner och städer i 
syfte att förbättra de operativa 
programmens utformning och 
genomförande.
ii) Samarbete mellan innovativa 
forskningsintensiva kluster och utbyte 
mellan forskare och 
forskningsinstitutioner.

Or. en

Ändringsförslag 26
Förslag till förordning
Artikel 6 – stycke 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det bör vara möjligt att rikta medel till 
utvecklingen och genomförandet av 
makroregionala och havsrelaterade 
strategier inom alla samarbetsprogram 
om medlemsstaterna och regionerna 
deltar i sådana strategier.

Or. en
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Ändringsförslag 27
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. I 
motiverade fall kan man i 
prioriteringsområdena kombinera 
kompletterande investeringsprioriteringar 
om detta kan förväntas förbättra resultatet 
av samarbetsprogrammet som helhet.

Or. en

Motivering

De europeiska territoriella samarbetsprogrammen har horisontell betydelse för främjandet av 
en integrerad, territoriell strategi. I vissa fall kan effektiviteten i samarbetsprogrammen 
komma att försämras om man bara kan välja investeringsprioriteringar inom en tematisk 
prioritering. Den vägledande principen bör vara att nå resultat i samarbetsprogrammet som 
helhet. Med den nuvarande ordalydelsen i förordningen skulle inte de europeiska territoriella 
programmen kunna finansiera projekt som hanterar en fråga ur olika vinkar eftersom ämnena 
kan omfattas av investeringsprioriteringar från olika tematiska mål.

Ändringsförslag 28
Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – led c – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Bidraget till den integrerade strategin för 
territoriell utveckling enligt 
partnerskapsavtalet med

c) Bidraget till den integrerade strategin för 
territoriell utveckling genom bland annat

Or. en

Motivering

De europeiska territoriella samarbetsprogrammen omfattar flera medlemsstater och därmed 
också flera partnerskapsavtal.
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Ändringsförslag 29

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

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 en bättre 
samordning mellan fonderna, Europeiska 
jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, 
Europeiska havs- och fiskerifonden och 
andra finansieringsinstrument på 
unionsnivå och nationell nivå, inklusive 
det europeiska grannskapsinstrumentet, 
föranslutningsinstrumentet och 
Europeiska utvecklingsfonden, och med 
Europeiska investeringsbanken (EIB), med 
noggrant beaktande av den praktiska 
genomförandestrukturen för det 
europeiska grannskapsinstrumentets 
eventuella komponenter i programmen 
för europeiskt territoriellt samarbete.

Or. en

Motivering

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. 
Kommissionen bör säkerställa att denna mekanism leder till att organisationsstrukturen hos 
instrumenten för EU-extern och EU-intern politik fungerar bättre, så att politiken kan ge 
bästa möjliga resultat.

Ändringsförslag 30
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 

iii) i förekommande fall en vägledande 
förteckning över funktionella 
statsområden i enlighet med de kriterier 
som fastställs i punkt (ii) i artikel 14 b i 
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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),

förordning (EU) nr [...]/2012 
[grundförordningen], där integrerade 
åtgärder för hållbar statsutveckling 
kommer att genomföras, ungefärligt 
årsanslag för stödet från Europeiska 
regionala utvecklingsfonden för åtgärder 
för hållbar utveckling i stadsområden.

Or. en

Ändringsförslag 31
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) där så är lämpligt, bidraget till de 
planerade åtgärderna inom makroregionala
och havsrelaterade strategier i de fall då 
medlemsstater och regioner deltar i 
sådana strategier.

Or. en

Ändringsförslag 32
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,

ii) en bedömning av den administrativa 
bördan för stödmottagarna och de åtgärder 
som planeras för att minska denna, 
inklusive mål, inklusive åtgärder som ska 
vidtas för att undvika att sådana regler om 
stödberättigande på olika nivåer som inte 
krävs på unionsnivå överlappar varandra 
och kan leda till att den administrativa 
bördan för dessa stödmottagare ökar.

Or. en
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Motivering

Att döma av erfarenheten från programperioden för 2007–2013 krävs det mer harmonisering 
på EU-nivå. Kommissionen bör därför vara ålagd att anta specifika bestämmelser om 
villkoren för att utgifter från det europeiska territoriella samarbetet ska komma ifråga för 
stöd. Den regelhierarki som föreslås genom artikel 17.3 i förordningen om det europeiska 
territoriella samarbetet måste betonas, för att undvika att nationella stödberättigande 
kriterier antas, vilket i värsta fall skulle kunna äventyra projekten.

Ändringsförslag 33

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) En tabell som innehåller en fördelning 
efter år, i enlighet med artiklarna 53, 110 
och 111 i förordning (EU) nr [...]/2012 
(grundförordningen), de totala planerade 
anslagen för stödet från Europeiska 
regionala utvecklingsfonden.

i) En tabell som innehåller en fördelning 
efter år, i enlighet med reglerna för 
medfinansieringsnivåer i artiklarna 53, 
110 och 111 i förordning (EU) nr [...]/2012 
(grundförordningen), de totala planerade 
anslagen för stödet från Europeiska 
regionala utvecklingsfonden.

Or. en

Motivering

Förordningen om europeiskt territoriellt samarbete omfattar inte alla relevanta frågor men 
har hänvisningar till andra förordningar. Detta försvårar läsningen och lämnar i vissa fall 
utrymme för olika tolkningar. I artikel 7 måste man läsa ett antal efter varandra följande 
hänvisningar till olika förordningar.

Ändringsförslag 34

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 3 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Varje enskilt samarbetsprogram ska 
innehålla följande:

3. När så är lämpligt ska de enskilda 
samarbetsprogrammen innehålla följande:

Or. en
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Motivering

En bedömning måste göras på lämplig nivå av huruvida beskrivningen av åtgärder i denna 
artikel är tillämplig på samarbetsprogrammet.

Ändringsförslag 35

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 styrkommitté som rapporterar till 
övervakningskommittén.

Or. en

Motivering

Denna styrkommitté måste även kunna utgöras av andra personer än 
övervakningskommitténs medlemmar (t.ex. företrädare för regionerna).

Ändringsförslag 36

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. De samordnande stödmottagarna ska
vara belägna i en medlemsstat och enda 
stödmottagare ska vara registrerade i en 
medlemsstat.

4. Om inte de medlemsstater och 
tredjeländer som deltar i 
samarbetsprogrammet har kommit 
överens om annat ska de samordnande 
stödmottagarna vara belägna i och enda 
stödmottagare ska vara registrerade i en 
medlemsstat, samtidigt som man 
säkerställer att krav på 
förvaltningskontroll och revision uppfylls.

Or. en
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Motivering

Norska partner, till exempel, har haft mellan 35 och 40 samordnande partnerskap. För att 
norska partner ska kunna engageras är det viktigt att de också kan vara samordnande 
partner.

Ändringsförslag 37
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.

Kommissionen ska anta 
genomförandeakter för att upprätta en 
förteckning över gemensamma indikatorer
som rör frågor av gränsöverskridande 
eller transnationell karaktär, och inte 
enbart frågor av allmän karaktär som 
lämpar sig för de nationella program, 
vilka ska användas där så är relevant, i 
enlighet med artikel 24.4 i förordning (EU) 
nr [...]/2012 (grundförordningen). Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses 
i artikel 14.2 [Eruf]. Basvärdet för dem 
ska sättas till noll och ett kumulativt mål 
ska fastställas för 2022.

Or. en

Motivering

De indikatorer kommissionen har föreslagit återspeglar inte de specifika punkterna i 
samarbetsmålen och bör fokuseras på frågor av gränsöverskridande eller transnationell 
karaktär istället för av allmän karaktär som passar de nationella programmen. Det behövs 
mer tid för att sammanställa en bra förteckning över gemensamma indikatorer för den 
europeiska territoriella sammanhållningen.

Ändringsförslag 38

Förslag till förordning
Artikel 16 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det belopp som anslås från 
Europeiska regionala utvecklingsfonden till 

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

tekniskt bistånd ska vara begränsat till 6 % 
av det totala belopp som fördelas till 
samarbetsprogrammet, men ska inte
understiga 1 800 000 euro.

Or. en

Motivering

Det föreslagna minimibeloppet för tekniskt stöd (1,5 miljoner euro) är alltför lågt för att 
säkra ett korrekt genomförande av samarbetsprogram och tar inte i beaktande komplexiteten 
hos flerstatsstrategin och den geografiska storleken på vissa programområden. En av de 
viktigaste aspekterna för programmen är att de genomförs korrekt, och det finns därför behov 
av större flexibilitet på nationell nivå för att samarbetsprogrammens strukturer ska fungera.

Ändringsförslag 39
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 ett gemensamt 
tillvägagångssätt och ytterligare särskilda 
regler för stödberättigandet för 
samarbetsprogrammens utgifter samt för 
att fastställa tydliga gemensamma regler 
för olika kostnadstyper.

Or. en

Ändringsförslag 40

Förslag till förordning
Artikel 18 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Utöver bestämmelserna om 
schablonbelopp för indirekta kostnader i 
artikel 58 i förordning (EU) nr …/2012 
(grundförordningen) får
personalkostnaderna för en insats beräknas 
som ett schablonbelopp upp till 20 % av 



PR\902929SV.doc 29/31 PE487.789v02-00

SV

insatsens andra direkta kostnader än 
personalkostnader.

Or. en

Motivering

Personalkostnaderna utgör i allmänhet 30–50 % av den totala kostnaden för projektet. Man 
kan dock inte bortse från revisionsperspektivet för projekten.

Ändringsförslag 41

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 bestämmelserna om att 
utse myndigheter i 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.

Or. en

Motivering

Förordningen om europeiskt territoriellt samarbete omfattar inte alla relevanta frågor men 
har hänvisningar till andra förordningar. Detta försvårar läsningen och lämnar i vissa fall 
utrymme för olika tolkningar. I artikel 7 måste man läsa ett antal efter varandra följande 
hänvisningar till olika förordningar.

Ändringsförslag 42
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 

2. Befogenheten att anta de delegerade 
akter som avses i artikel 17.1 ska ges till 
kommissionen för en period av tre år från 
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dagen då denna förordning träder i kraft. och med den .... *. Kommissionen ska 
utarbeta en rapport om delegeringen av 
befogenhet senast nio månader före 
utgången av perioden av tre år. 
Delegeringen av befogenhet ska genom 
tyst medgivande förlängas fram till 
översynen av denna förordning, om inte 
Europaparlamentet eller rådet motsätter 
sig en sådan förlängning senast 
tre månader före utgången av den 
perioden.
________________
EUT: för in datumet: 

Or. en

Motivering

Utformningen bör följa standardbestämmelserna genom att ange de artiklar som omfattas av 
befogenheten att anta delegerade akter. Dessutom bör varaktigheten för delegeringen anges.

Ändringsförslag 43
Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. En delegerad akt som antas enligt 
artikel 17.1 ska träda i kraft endast om det 
inte har inkommit invändningar från 
Europaparlamentet eller rådet inom 
två månader från det att akten anmäldes till 
Europaparlamentet och rådet, eller om 
Europaparlamentet och rådet innan denna 
period löper ut underrättar kommissionen 
om att de inte kommer att lämna 
invändningar. Perioden ska förlängas med 
två månader på initiativ av 
Europaparlamentet eller rådet.

5. En delegerad akt som antas enligt 
artikel 17.1 ska träda i kraft endast om det 
inte har inkommit invändningar från 
Europaparlamentet eller rådet inom 
tre månader från det att akten anmäldes till 
Europaparlamentet och rådet, eller om 
Europaparlamentet och rådet innan denna 
period löper ut underrättar kommissionen 
om att de inte kommer att lämna 
invändningar. Denna period ska förlängas 
med tre månader på initiativ av 
Europaparlamentet eller rådet.

Or. en

Motivering

Utformningen bör följa standardbestämmelserna genom att ange de artiklar som omfattas av 
befogenheten att anta delegerade akter. Dessutom bör varaktigheten för delegeringen anges.
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