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KORT BEGRUNDELSE

Denne forordning fastsætter anvendelsesområdet for Den Europæiske Fond for 
Regionaludvikling, når det gælder målet om europæisk territorialt samarbejde. Kommissionen 
har valgt at foreslå en separat forordning for europæisk territorialt samarbejde for fuldt ud at 
tage hensyn til dette samarbejdes særlige forhold samt til, at det omfatter flere forskellige 
lande.

Et af de nye elementer i dette forslag er bestemmelserne om tematisk koncentration og 
investeringsprioriteringer. Det er et skridt i den rigtige retning at øge programmernes 
strategiske fokus og deres resultatorientering. Det er desuden nødvendigt at reducere de 
administrative byrder og skabe mulighed for en større harmonisering af reglerne for at lette 
gennemførelsen af programmerne samt for samarbejdets overordnede succes. Ordføreren 
finder, at Kommissionen på Europa-Parlamentets eller Rådets anmodning bør tilvejebringe 
opdaterede rapporter om samhørighedspolitikkens effektivitet og om den merværdi og vækst, 
den skaber.

Skønt Kommissionens forslag på de fleste områder går i den rigtige retning, er der stadig 
plads til forbedringer. Ordføreren har indført nogle vigtige transportspecifikke spørgsmål på 
forskellige nøgleområder som f.eks. de investeringsprioriteringer, der er skitseret i forslaget.
Målet om europæisk territorialt samarbejde er særlig nyttigt med hensyn til at løse 
grænseoverskridende problemer og fælles lokale udfordringer. Ringe tilgængelighed, 
infrastruktur og transportforbindelser inden for disse nøgleområder er sammen med manglen 
på hensigtsmæssige grænseoverskridende transportnet afgjort vigtige spørgsmål. Desuden har 
ordføreren ikke forsømt turismeområdet, hvad angår udnyttelse af grænseområdernes 
uudnyttede potentiale.

Med hensyn til delegationen af beføjelser til Kommissionen, kan det diskuteres, om 
anvendelsesområdet favner for bredt. Ordføreren ønsker dels at begrænse varigheden af 
Kommissionens beføjelser til at vedtage delegerede retsakter, dels at fastsætte betingelserne 
for, hvordan disse beføjelser kan forlænges. Parlamentet og Rådet vil – ved at kræve, at der 
udarbejdes en rapport – få et pålideligt grundlag, som de kan vurdere fremtidige forslag ud 
fra. Dette tager ligeledes hensyn til Europa-Parlamentets nye standardformulering om 
delegerede retsakter.

ÆNDRINGSFORSLAG

Transport- og Turismeudvalget opfordrer Regionaludviklingsudvalget, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 3 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) En styrkelse af den økonomiske, 
sociale og territoriale samhørighed 
omfatter også håndtering af de 
nuværende territoriale skævheder og 
udryddelse af forskelle i udvikling og 
tilgængelighed. Med det for øje er det 
afgørende at udjævne skævhederne 
mellem kystområder og indre områder, 
urbane områder og landområder samt 
mellem godt forbundne og fjerntliggende 
områder. Denne udligning af skævheder 
er en af prioriteringerne i 
samhørighedspolitikken. Dette behov er 
endnu større i grænseregionerne, hvilket 
berettiger til passende foranstaltninger 
inden for rammerne af EFRU og det 
territoriale samarbejde. Set i lyset af dette 
uomgængelige krav er det nødvendigt at 
fremme og sikre afbalanceret og 
miljøvenlig fysisk planlægning baseret på 
effektive transport-, produktions-, energi-, 
tjenesteydelses- og turismeinfrastrukturer, 
som kan anvendes uden fysiske, tekniske 
og administrative forhindringer i og 
mellem medlemsstaterne. En sådan 
integreret tilgang kan støtte en intelligent, 
bæredygtig og inklusiv vækst og bidrage 
til opfyldelse af de målsætninger, som 
Unionen har formuleret for sig selv inden 
for det territoriale samarbejde.

Begrundelse

Økonomisk, social og territorial samhørighed er en uomgængelig faktor for en intelligent, 
bæredygtig og inklusiv vækst i Europa, men de vedvarende territoriale skævheder for så vidt 
angår dynamik og tilgængelighed hæmmer denne samhørighed. For at løse dette problem er 
det nødvendigt at fremme bestræbelserne på at udligne den territoriale balance gennem 
EFRU's mål om territorialt samarbejde ved at anvende effektiv infrastruktur som 
udgangspunkt.
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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 
kommunikationsteknologi, 
miljøforurening, risikoforebyggelse, 
negativ holdning over for medborgere fra 
nabolande) og udnytte uudnyttet potentiale 
i grænseområdet (udvikling af 
grænseoverskridende forsknings- og 
innovationsfaciliteter og -klynger, 
integration af det grænseoverskridende 
arbejdsmarked, samarbejde blandt 
universiteter eller sundhedscentre), 
samtidig med at samarbejdsprocessen 
forbedres med henblik på en generel 
harmonisk udvikling i Unionen. I 
forbindelse med grænseoverskridende 
programmer mellem Nordirland og 
grænseområderne i Irland til støtte for fred 
og forsoning bidrager EFRU ligeledes til at 
fremme social og økonomisk stabilitet i de 
pågældende regioner, navnlig gennem 
foranstaltninger til at fremme samhørighed 
mellem lokalsamfundene.

(5) Det grænseoverskridende samarbejde 
bør sigte mod at takle de i fællesskab 
udpegede udfordringer i grænseområder
(såsom problemer med sikring af 
territorial sammenhæng, ringe 
tilgængelighed og utilstrækkelige eller 
ikkeeksisterende transportforbindelser,
herunder flaskehalse i de centrale 
transportnet, tilbagegang i det lokale 
erhvervsliv, et uhensigtsmæssigt 
erhvervsklima, mangel på netværk blandt 
lokale og regionale myndigheder, 
forskning og innovation og indførelse af 
informations- og 
kommunikationsteknologi, 
miljøforurening, risikoforebyggelse, 
negativ holdning over for medborgere fra 
nabolande) og udnytte uudnyttet potentiale 
i grænseområdet (udvikling af 
grænseoverskridende forsknings- og 
innovationsfaciliteter og -klynger,
udvikling af kulturel udveksling,
integration af det grænseoverskridende 
arbejdsmarked, støtte til 
grænseoverskridende bæredygtige 
transportnet, støtte til jernbane- og 
søtransportforbindelser, hvor det er 
muligt, fremme af grænseoverskridende 
turisme og fælles markedsføring, 
forbedring af turismeinfrastrukturen,
samarbejde blandt universiteter eller 
sundhedscentre og udvikling af særlige 
projekter i turistsektoren), samtidig med at 
samarbejdsprocessen forbedres med 
henblik på en generel harmonisk udvikling 
i Unionen. I forbindelse med 
grænseoverskridende programmer mellem 
Nordirland og grænseområderne i Irland til 
støtte for fred og forsoning bidrager EFRU 
ligeledes til at fremme social og 
økonomisk stabilitet i de pågældende 



PE480.799v02-00 6/20 AD\902125DA.doc

DA

regioner, navnlig gennem foranstaltninger 
til at fremme samhørighed mellem 
lokalsamfundene.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(10) Der bør fastlægges tværnationale 
samarbejdsområder, idet der tages hensyn 
til de påkrævede foranstaltninger til 
fremme af integreret territorial udvikling, 
som kan lette mobiliteten mellem 
turistområder og disses opland.
Kommissionen bør have beføjelse til at 
fastlægge tværnationale 
samarbejdsområder.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10a) Under det operationelle program for 
de transeuropæiske transportnet gives der 
forrang til finansiering af projekter 
vedrørende manglende 
grænseoverskridende forbindelser og 
projekter rettet mod fjernelse af 
flaskehalse for at lette mobiliteten og gøre 
territorierne, navnlig turistmål, mere 
tilgængelige. For at nå disse mål er der 
behov for at finde den rette balance 
mellem anvendelsen af Connecting 
Europe-faciliteten, Samhørighedsfonden 
og EFRU, navnlig gennem målet om 
europæisk territorialt samarbejde.
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Begrundelse

EU skal udtømme alle muligheder for at lette mobiliteten mellem Unionens områder for at 
styrke den europæiske territoriale samhørighed og dermed opfylde de prioriteringer, der er 
fastsat i Europa 2020-strategien. De transeuropæiske transportnet er et af redskaberne til 
gennemførelse af denne politik, og de udgør dermed en del af kriterierne for tildeling af 
midler via EFRU og især målet om europæisk territorialt samarbejde.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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



PE480.799v02-00 8/20 AD\902125DA.doc

DA

grænseoverskridende 
samarbejdsprogrammer, og ved at udvikle 
og gennemføre makroregionale strategier 
og havområdestrategier.

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Begrundelse

Projekter udviklet i forbindelse med samarbejdsprogrammet skal også udarbejdes i 
overensstemmelse med de særlige behov i de berørte lokalområder.
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Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) I overensstemmelse med målet om 
intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst 
bør strukturfondene sikre en mere 
integreret og omfattende strategi for 
håndtering af lokale problemer. For at 
styrke denne tilgang bør EFRU's støtte i 
grænseområderne koordineres med støtte 
fra Den Europæiske Landbrugsfond for 
Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) og 
Den Europæiske Hav- og Fiskerifond
(EMFF) og bør om nødvendigt inddrage de 
europæiske grupper for territorialt
samarbejde, som er oprettet i henhold til 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning
(EF) nr. 1082/2006 af 5. juli 2006 om 
oprettelse af en europæisk gruppe for 
territorialt samarbejde (EGTS), hvor lokal 
udvikling hører til målsætningerne.

(19) I overensstemmelse med målet om 
intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst 
bør strukturfondene sikre en mere 
integreret og omfattende strategi for 
håndtering af lokale problemer, som f.eks. 
mangel på støtte til transport- og 
turismeinfrastrukturer, tilbagegangen for 
den traditionelle arbejdskraftintensive 
produktion og traditionelle 
produktionsmetoder og afstanden til 
markederne. For at styrke denne tilgang 
bør EFRU's støtte i grænseområderne 
koordineres med støtte fra Den Europæiske 
Landbrugsfond for Udvikling af 
Landdistrikterne (ELFUL) og Den 
Europæiske Hav- og Fiskerifond (EMFF) 
og bør om nødvendigt inddrage de 
europæiske grupper for territorialt 
samarbejde, som er oprettet i henhold til 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning
(EF) nr. 1082/2006 af 5. juli 2006 om 
oprettelse af en europæisk gruppe for 
territorialt samarbejde (EGTS), hvor lokal 
udvikling hører til målsætningerne.

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Artikel 2 – nr. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1) grænseoverskridende samarbejde 
mellem tilstødende områder for at fremme 
integreret regional udvikling mellem 
nabolande og maritime grænseområder i 
mindst to medlemsstater eller mellem 
naboregioner ved grænser i mindst en
medlemsstat og et tredjeland ved Unionens 

1) grænseoverskridende samarbejde og 
fjernelse af fysiske, tekniske og 
administrative forhindringer mellem 
tilstødende områder for at fremme 
integreret regional udvikling mellem 
nabolande og maritime grænseområder i 
mindst to medlemsstater eller mellem 
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ydre grænser, undtagen når disse er 
omfattet af programmer inden for 
rammerne af Unionens eksterne 
finansielle instrumenter

naboregioner ved grænser i mindst en 
medlemsstat og et tredjeland ved Unionens 
ydre grænser

Begrundelse

Det grænseoverskridende samarbejde kan kun være effektivt og virkningsfuldt, hvis der tages 
skridt til at fjerne de fysiske, tekniske og administrative forhindringer, der fortsat findes ved 
grænserne.

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Artikel 2 – nr. 3 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) erfaringsudveksling i forbindelse med 
fastlæggelse, overførsel og spredning af 
bedste praksis med hensyn til turisme og 
transportnet.

Ændringsforslag 10

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

I forbindelse med det tværnationale 
samarbejde vedtager Kommissionen en 
liste over tværnationale områder, der kan 
modtage støtte, opdelt efter hvert 
samarbejdsprogram og omfattende regioner 
på NUTS II-niveau, samtidig med at
gennemførelsen af Unionens 
makroregionale strategier og 
kontinuiteten i det transnationale
samarbejde i større sammenhængende 
områder med udgangspunkt i tidligere 
programmer sikres ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
rådgivningsproceduren i artikel 30, stk. 2.
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Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Artikel 6 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Ud over artikel 5 i forordning (EU) nr. 
[…]/2012 [EFRU-forordningen], støtter 
EFRU udveksling af menneskelige 
ressourcer, faciliteter og infrastrukturer, 
som har som formål at fjerne 
grænseeffekten i forbindelse med de 
forskellige investeringsprioriteringer samt 
følgende investeringsprioriteringer under 
de tematiske målsætninger, samtidig med 
at der tages højde for særlige 
omstændigheder og lokale behov:

Begrundelse

Den franske oversættelse formidler ikke ordentligt den tanke, at EFRU’s målsætning om 
territorialt samarbejde har til formål at fjerne det, der betegnes som ”grænseeffekten”. Det 
bør også påpeges, at der ikke er nogen samlet fælles metode for gennemførelse af fonden, 
men at der bør tages højde for særlige omstændigheder og lokale behov.

Ændringsforslag 12

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) grænseoverskridende udligning af 
skævheder mellem kystområder og indre 
områder, urbane områder og 
landområder og mellem godt forbundne 
og fjerntliggende områder samt 
grænseoverskridende strukturelle 
foranstaltninger, der fremmer økonomisk, 
social og territorial samhørighed, 
tilgængelighed, vækst, udvikling og 
tiltrækningskraft

Begrundelse

Økonomisk, social og territorial samhørighed er en uomgængelig faktor for en intelligent, 
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bæredygtig og inklusiv vækst i Europa, men de vedvarende territoriale skævheder for så vidt 
angår dynamik og tilgængelighed hæmmer denne samhørighed. For at løse dette problem 
skal en udligning af skævhederne mellem regionerne ved hjælp af passende strukturtiltag 
optræde blandt investeringsprioriteterne.

Ændringsforslag 13

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 bæredygtig
bevægelighed over grænserne, hvor det er 
muligt via jernbane- og 
søtransportforbindelser med og mellem 
nye medlemsstater samt med nabolande, 
bæredygtig turisme, grænseoverskridende 
transportforbindelser i overensstemmelse 
med de transeuropæiske transportnet, 
fjernelse af fysiske, tekniske og 
administrative forhindringer, fælles lokale 
beskæftigelsesinitiativer og fælles 
uddannelse (inden for rammerne af den 
tematiske målsætning om at fremme 
beskæftigelsen og støtte arbejdskraftens 
mobilitet)

Ændringsforslag 14

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iiia) fremme af grænseoverskridende 
turisme og fælles markedsføring (inden 
for rammerne af den tematiske 
målsætning om at fremme 
konkurrenceevnen for små og 
mellemstore virksomheder, 
landbrugssektoren (for ELFUL) og 
fiskeri- og akvakultursektoren (for 
EHFF))
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Begrundelse

Fælles turismestrategier bidrager ud over de positive økonomipolitiske aspekter gennem 
forøgelse af konkurrenceevnen også betragteligt til Lissabontraktatens nye mål om territorial 
samhørighed.

Ændringsforslag 15

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

iv) fremme af det administrative og retslige 
samarbejde og samarbejdet mellem borgere 
og institutioner, herunder det 
grænseoverskridende samarbejde mellem 
myndigheder for at forbedre 
kommunikationen og høringen af alle 
berørte interessenter for så vidt angår 
behovet for samt planlægning og 
udvikling af grænseoverskridende 
infrastruktur (inden for den tematiske 
målsætning om forbedring af den 
institutionelle kapacitet og en effektiv 
offentlig administration)

Ændringsforslag 16

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Artikel 6 – litra a – nr. iv b (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

ivb) integration af Unionens 
transportsystem med transportsystemerne 
i Unionens nabostater

Ændringsforslag 18

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ivc) udvikling af ny samt forbedring eller 
udbygning af den allerede eksisterende 
transport- og turismeinfrastruktur

Ændringsforslag 19

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

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Artikel 9 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Samfundsstyret lokal udvikling i henhold 
til artikel 28 i forordning (EU) nr./2012 
[forordning om fælles bestemmelser] kan 
gennemføres inden for rammerne af 

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

grænseoverskridende 
samarbejdsprogrammer, forudsat at den 
lokale udviklingsgruppe består af lokale
repræsentanter fra mindst to lande, hvoraf 
den ene er en medlemsstat.

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Kommissionen forelægger Europa-
Parlamentet og Rådet årlige 
gennemførelsesrapporter om udnyttelsen 
af EU’s regionaludviklingsstøtte med 
henblik på målet om territorialt 
samarbejde.

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De beføjelser til at vedtage delegerede 
retsakter, der er omhandlet i artikel 17, stk. 
1, tillægges Kommissionen for en ubestemt
periode fra datoen for denne forordnings 
ikrafttræden.

2. De beføjelser til at vedtage delegerede 
retsakter, der er omhandlet i artikel 17, stk. 
1, tillægges Kommissionen for en periode
på fem år fra datoen for denne forordnings 
ikrafttræden. Kommissionen udarbejder 
en rapport vedrørende delegationen af 
beføjelser senest ni måneder inden 
udløbet af femårsperioden. Delegationen 
af beføjelser forlænges stiltiende for 
perioder af samme varighed, medmindre 
Europa-Parlamentet eller Rådet 
modsætter sig en sådan forlængelse senest 
tre måneder inden udløbet af hver 
periode.

Begrundelse

Varigheden af delegationen af beføjelser til Kommissionen bør begrænses til en periode på 
fem år, som kan fornyes, såfremt visse betingelser er opfyldt, som f.eks. at der udarbejdes en 
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rapport, og såfremt Europa-Parlamentet og Rådet ikke har nogen indsigelser imod 
forlængelsen. Dette ændringsforslag tager hensyn til den nye standardformulering om 
delegerede retsakter.

Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Bilag – tabel – kolonne 2 – række 10 a (ny) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ENHED ENHED

EUR

Ændringsforslag 24

Forslag til forordning
Bilag – tabel – kolonne 3 – række 10 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

BETEGNELSE BETEGNELSE

Investeringer for at forbedre adgangen til 
turisttjenester for personer med nedsat 
mobilitet

Ændringsforslag 25

Forslag til forordning
Bilag – tabel – kolonne 2 – række 10 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ENHED ENHED

EUR

Ændringsforslag 26

Forslag til forordning
Bilag – tabel – kolonne 3 – række 10 b (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

BETEGNELSE BETEGNELSE

Investeringer i cykelnetværk

Ændringsforslag 27

Forslag til forordning
Bilag – tabel – kolonne 2 – række 10 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ENHED ENHED

EUR

Ændringsforslag 28

Forslag til forordning
Bilag – tabel – kolonne 3 – række 10 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

BETEGNELSE BETEGNELSE

Investeringer i natur- og kulturarven samt 
den industrielle og historiske arv

Ændringsforslag 29

Forslag til forordning
Bilag – tabel – kolonne 2 – række 16 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ENHED ENHED

antal

Ændringsforslag 30

Forslag til forordning
Bilag – tabel – kolonne 3 – række 16 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

BETEGNELSE BETEGNELSE

Nybyggede, genopbyggede eller 
opgraderede grænseoverskridende afsnit

Ændringsforslag 31

Forslag til forordning
Bilag – tabel – kolonne 2 – række 20 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ENHED ENHED

antal

Ændringsforslag 32

Forslag til forordning
Bilag – tabel – kolonne 3 – række 20 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

BETEGNELSE BETEGNELSE

Nybyggede, genopbyggede eller 
opgraderede grænseoverskridende afsnit

Ændringsforslag 33

Forslag til forordning
Bilag – tabel – kolonne 2 – række 21 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ENHED ENHED

procent

Ændringsforslag 34

Forslag til forordning
Bilag – tabel – kolonne 3 – række 21 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

BETEGNELSE BETEGNELSE

Ændring i den offentlige transports andel 
af den samlede transport
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