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KORTFATTAD MOTIVERING

I förordningen fastställs Europeiska regionala utvecklingsfondens räckvidd när det gäller 
målet om europeiskt territoriellt samarbete. Kommissionen har valt att föreslå en separat 
förordning för det europeiska territoriella samarbetet i syfte att till fullo beakta dess specifika 
egenskaper och flerstatsdimension. 

Ett av de nya inslagen i detta förslag är bestämmelserna om tematisk koncentration och 
investeringsprioriteringar. Betydande framsteg är en förbättring av programmens strategiska 
fokus och resultatorientering. Dessutom måste den administrativa bördan lättas och reglerna 
harmoniseras ytterligare för att underlätta genomförandet av programmet och skapa ett lyckat 
samarbete. Föredraganden anser att kommissionen bör, på begäran av Europaparlamentet eller 
rådet, lämna lägesrapporter om effektiviteten i sammanhållningspolitiken samt om det 
mervärde och den tillväxt som sammanhållningspolitiken skapar. 

Även om kommissionens förslag är en klar förbättring på de flesta områden, finns det 
fortfarande utrymme för ytterligare framsteg. Föredraganden har inkluderat vissa viktiga 
transportspecifika frågor på en del nyckelområden, såsom de investeringsprioriteringar som 
finns med i förslaget. Målet europeiskt territoriellt samarbete är extra betydelsefullt när det 
gäller att lösa gränsöverskridande problem och gemensamma lokala utmaningar. Dålig 
tillgänglighet och infrastruktur samt dåliga transportförbindelser på dessa nyckelområden 
utgör viktiga frågor, tillsammans med bristen på gränsöverskridande transportnät. 
Föredraganden har inte heller bortsett från turismaspekten när det gäller att ta tillvara den 
outnyttjade potentialen i gränsöverskridande områden.

Vad gäller delegeringen av befogenheter till kommissionen kan omfattningen anses vara för 
bred. Föredraganden vill begränsa varaktigheten på kommissionens befogenhet att anta 
delegerade akter samt fastställa villkoren för en förlängning av denna befogenhet. Genom att 
införa krav på att en rapport måste läggas fram får parlamentet och rådet en tillförlitlig grund 
för att bedöma kommande förslag. I detta sammanhang beaktas även parlamentets nya 
standardformulering rörande delegerade akter.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

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

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) För att man ska kunna stärka den 
ekonomiska, sociala och territoriella 
sammanhållningen måste man komma 
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tillrätta med befintliga territoriella 
obalanser och eliminera de skillnader som 
förekommer i fråga om utveckling och 
tillgänglighet. För att lyckas med detta 
krävs det att man utjämnar obalanserna 
mellan kust- och inlandsområden, städer 
och landsbygd samt områden med goda 
kommunikationer och isolerade områden. 
En sådan utjämning bör prioriteras inom 
sammanhållningspolitiken. Behovet av 
detta är ännu större i de 
gränsöverskridande regionerna och 
motiverar att det inom ramen för Eruf och 
det territoriella samarbetet vidtas lämpliga 
åtgärder. Mot bakgrund av detta behov 
måste man främja och garantera en 
balanserad och miljövänlig 
samhällsplanering som vilar på 
ändamålsenlig transport-, produktions-, 
energi-, service- och turisminfrastruktur 
som ska kunna utnyttjas utan fysiska, 
tekniska eller administrativa hinder inom 
och mellan medlemsstaterna. Ett sådant 
integrerat tillvägagångssätt skulle främja 
en smart och hållbar tillväxt för alla och 
bidra till att unionens mål för territoriellt 
samarbete kan uppnås.

Motivering

Utan ekonomisk, social och territoriell sammanhållning är smart och hållbar tillväxt för alla i 
Europa inte möjligt. De fortsatta territoriella obalanserna, i fråga om dynamik och 
tillgänglighet, bromsar dock denna sammanhållning. För att komma tillrätta med denna 
situation måste man via Erufs mål ”territoriellt samarbete” främja en utjämning av 
obalanserna mellan regionerna, med utgångspunkt i ändamålsenlig infrastruktur.

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 

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

svårighet att säkerställa territoriell 
kontinuitet, dålig tillgänglighet och 
otillräckliga eller obefintliga 
transportförbindelser, inklusive 
flaskhalsar inom grundläggande 
transportnät, lokal industri på 
tillbakagång, olämplig affärsmiljö, brist på 
nätverk mellan lokala och regionala 
förvaltningar, forskning och innovation och 
utnyttjande av informations- och 
kommunikationsteknik, miljöföroreningar, 
förebyggande av risker, negativa attityder 
gentemot grannlandets medborgare) och att 
utnyttja vilande potential i gränsområdet
(utveckling av anläggningar och kluster för 
gränsöverskridande forskning och 
innovation, utveckling av det kulturella 
utbytet, gränsöverskridande integrering på 
arbetsmarknaden, stöd för 
gränsöverskridande, hållbara 
transportnät och när så är möjligt stöd till 
järnvägs- och sjöförbindelser, främjande 
av gränsöverskridande hållbar turism och 
gemensam marknadsföring, förbättrad 
turisminfrastruktur, samarbete mellan 
högskolor eller mellan hälso- och 
sjukvårdscentraler samt utveckling av 
specifika projekt inom turismbranschen) 
samtidigt som samarbetsprocessen stärks i 
syfte att nå en övergripande harmonisk 
utveckling i unionen. När det gäller 
gränsöverskridande program mellan 
Nordirland och gränslänen i Irland till stöd 
för fred och försoning bör Europeiska 
regionala utvecklingsfonden även bidra till 
att främja ekonomisk och social stabilitet i 
de berörda regionerna, bland annat genom 
åtgärder för att främja sammanhållning 
mellan lokalsamhällen.
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Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(10) Områdena för transnationellt 
samarbete bör fastställas med beaktande av 
vilka åtgärder som behövs för att främja 
integrerad territoriell utveckling som gör 
det lättare att röra sig mellan 
turistdestinationer och andra områden. 
Kommissionen bör få befogenheter att 
definiera områdena för transnationellt 
samarbete.

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 10a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10а) Inom ramen för det operativa 
programmet för det transeuropeiska 
transportnätet måste man prioritera 
finansieringen av projekt som avser 
bristande gränsöverskridande länkar och 
projekt som syftar till att eliminera 
flaskhalsar, i syfte att förbättra 
rörligheten och regionernas 
tillgänglighet, särskilt turistregioner. För 
att dessa mål ska kunna uppnås måste 
man tillse att det råder balans mellan 
användningen av Fonden för ett 
sammanlänkat Europa, 
Sammanhållningsfonden och Eruf, 
särskilt genom målet ”europeiskt 
territoriellt samarbete”.

Motivering

För att kunna stärka den europeiska territoriella sammanhållningen och därmed tillmötesgå 
de prioriteringar som fastställs i Europa 2020-strategin måste EU göra allt som går för att 
förenkla rörligheten mellan sina regioner. Det transeuropeiska transportnätet är en del av 
genomförandet av denna politik och kvalificerar sig därmed för tilldelning av medel via Eruf, 
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särskilt målet europeiskt territoriellt samarbete.

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(17) För att få resultat inom målen 
avseende en minskning av 
klimatpåverkan och smart och hållbar 
tillväxt för alla enligt Europa 2020-
strategin bör Europeiska regionala 
utvecklingsfonden när det gäller målet 
Europeiskt territoriellt samarbete bidra till 
de tematiska målen om att utveckla en 
ekonomi baserad på kunskap, forskning 
och innovation, genom att främja en 
grönare, resurseffektivare och 
konkurrenskraftigare ekonomi, främja hög 
sysselsättning som skapar social och 
territoriell sammanhållning och förbättra 
den administrativa kapaciteten. 
Förteckningen över 
investeringsprioriteringar inom de olika 
tematiska målen bör dock även anpassas 
till de specifika behov som gäller för målet 
Europeiskt territoriellt samarbete, särskilt 
genom att se till att det gränsöverskridande 
samarbetet kan fortsätta inom rättsligt och 
administrativt samarbete och samarbete 
mellan medborgare och institutioner, inom 
utveckling, förbättring eller utbyggnad av 
transport- och turisminfrastruktur samt 
samarbete inom områdena för 
sysselsättning utbildning och social 
integration i ett gränsöverskridande 
perspektiv, genom att se till att det 
transnationella samarbetet kan fortsätta 
inom gränsöverskridande 
havsområdessamarbete som inte täcks av 
program för gränsöverskridande samarbete 
och genom att utveckla och genomföra 
makroregionala och havsrelaterade 
strategier.
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Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Motivering

De projekt som utvecklas inom ramen för samarbetsprogrammet måste även definieras 
utifrån lokalsamhällenas särskilda behov.

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Strukturfonderna bör, i 
överensstämmelse med målet om smart och 

(19) Strukturfonderna bör, i 
överensstämmelse med målet om smart och 



AD\902125SV.doc 9/19 PE480.799v02-00

SV

hållbar tillväxt för alla, tillämpa ett mer 
integrerat och inkluderande synsätt när det 
gäller att åtgärda lokala problem. För att 
stärka detta synsätt bör stödet från 
Europeiska regionala utvecklingsfonden i 
gränsregioner samordnas med stödet från 
Europeiska jordbruksfonden för 
landsbygdsutveckling (EJFLU) och 
Europeiska havs- och fiskerifonden 
(EHFF) och bör, där det är lämpligt, 
inbegripa europeiska grupperingar för 
territoriellt samarbete inrättade enligt 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 1082/2006 av den 5 juli 2006 om 
en europeisk gruppering för territoriellt 
samarbete (EGTS)20 i de fall där lokal 
utveckling ingår bland målen.

hållbar tillväxt för alla, tillämpa ett mer 
integrerat och inkluderande synsätt när det 
gäller att åtgärda lokala problem, såsom 
bristen på stöd för transport- och 
turisminfrastruktur, nedgången inom de 
traditionella arbetsintensiva och 
hantverksmässiga produktionsmetoderna 
och avstånden från marknaderna. För att 
stärka detta synsätt bör stödet från 
Europeiska regionala utvecklingsfonden i 
gränsregioner samordnas med stödet från 
Europeiska jordbruksfonden för 
landsbygdsutveckling (EJFLU) och 
Europeiska havs- och fiskerifonden 
(EHFF) och bör, där det är lämpligt, 
inbegripa europeiska grupperingar för 
territoriellt samarbete inrättade enligt 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 1082/2006 av den 5 juli 2006 om 
en europeisk gruppering för territoriellt 
samarbete (EGTS)1 i de fall där lokal 
utveckling ingår bland målen.

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Gränsöverskridande samarbete mellan 
intilliggande regioner för att främja 
integrerad regional utveckling mellan 
närliggande land- och sjögränsregioner 
som tillhör två eller flera medlemsstater 
eller mellan närliggande regioner i minst 
en medlemsstat och ett tredjeland vid 
unionens yttre gränser utöver sådana som 
omfattas av program inom unionens 
finansiella instrument för yttre 
förbindelser.

1. Gränsöverskridande samarbete och 
avskaffande av fysiska, tekniska och 
administrativa hinder mellan intilliggande 
regioner för att främja integrerad regional 
utveckling mellan närliggande land- och 
sjögränsregioner som tillhör två eller flera 
medlemsstater eller mellan närliggande 
regioner i minst en medlemsstat och ett 
tredjeland vid unionens yttre gränser.

Motivering

Bara om man eliminerar de fysiska, tekniska och administrativa hinder som fortfarande 
förekommer vid gränserna kan det gränsöverskridande samarbetet bli effektivt och 
ändamålsenligt.
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Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 3 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) utbyte av erfarenheter i syfte att 
kartlägga, överföra och sprida god praxis 
rörande turism och transportnät.

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Artikel 6 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utöver vad som anges i artikel 5 i 
förordning (EU) nr […]/2012 (om 
Europeiska regionala utvecklingsfonden) 
ska Europeiska regionala 

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

utvecklingsfonden ge stöd till gemensam 
användning av humanresurser, 
anläggningar och infrastruktur som syftar 
till att eliminera gränseffekten inom de 
olika investeringsprioriteringarna såväl 
som följande investeringsprioriteringar 
inom de tematiska målen, med beaktande 
av lokala särdrag och behov:

Motivering

I den svenska översättningen framgår det inte tydligt att tanken är att Eruf, via sitt mål 
”territoriellt samarbete”, ska eliminera den så kallade ”gränseffekten”. Det är också viktigt 
att erinra om att denna fond inte kan genomföras på samma sätt överallt, utan att man vid 
genomförandet måste ta hänsyn till lokala särdrag och behov.

Ändringsförslag 12

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-i) Utjämning, på gränsöverskridande 
nivå, av obalanserna mellan kust- och 
inlandsområden, städer och landsbygd 
samt områden med goda 
kommunikationer och isolerade områden 
liksom gränsöverskridande 
strukturåtgärder till stöd för ekonomisk, 
social och territoriell sammanhållning, 
tillgänglighet, tillväxt, utveckling och 
attraktionskraft.

Motivering

Utan ekonomisk, social och territoriell sammanhållning är smart och hållbar tillväxt för alla i 
Europa inte möjligt. De fortsatta territoriella obalanserna, i fråga om dynamik och 
tillgänglighet, bromsar dock denna sammanhållning. För att komma tillrätta med denna 
situation måste man prioritera utjämningen av de regionala obalanserna, via lämpliga 
strukturåtgärder.
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Ändringsförslag 13

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 hållbar
gränsöverskridande rörlighet, om möjligt 
genom järnvägs- och sjöförbindelser till 
och mellan nya medlemsstater samt till 
grannländer, hållbar turism, 
gränsöverskridande transportförbindelser 
i enlighet med de transeuropeiska 
transportnäten, avskaffande av fysiska, 
tekniska och administrativa hinder,
gemensamma lokala 
sysselsättningsinitiativ och gemensam 
utbildning (inom de tematiska målen om 
främjande av sysselsättning och stöd till 
arbetskraftens rörlighet).

Ändringsförslag 14

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iiia) Främjande av gränsöverskridande 
turism och gemensam marknadsföring 
(inom ramen för det tematiska målet att 
stärka konkurrenskraften för små och 
medelstora företag, jordbrukssektorn 
(inom EJFLU) och fiske- och 
vattenbrukssektorn (inom EHFF)).

Motivering

Förutom att ge positiva ekonomiska resultat i form av ökad konkurrenskraft, bidrar
gemensamma turismstrategier även väsentligt till att uppnå Lissabonfördragets nya mål om 
”territoriell sammanhållning”.
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Ändringsförslag 15

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

iv) Främjande av rättsligt och 
administrativt samarbete och samarbete 
mellan medborgare och institutioner, 
inbegripet gränsöverskridande samarbete 
mellan myndigheter för att förbättra 
kommunikationen och bättre involvera 
samtliga intressenter som berörs av frågor 
som rör behoven, planeringen och 
utvecklingen av gränsöverskridande 
infrastruktur (inom det tematiska målet 
med bättre institutionell kapacitet och 
effektivitet hos den offentliga 
förvaltningen).

Ändringsförslag 16

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iva) Genomförande och främjande av 
insatser inom turismnäringen i syfte att 
utveckla berörda områden.

Ändringsförslag 17

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ivb) Sammankoppling av unionens
transportsystem med transportsystemen i 
de länder som gränsar till EU.
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Ändringsförslag 18

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ivc) Utveckling av ny samt förbättring 
eller utbyggnad av befintlig transport- och 
turisminfrastruktur.

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Artikel 6 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Artikel 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Lokalt ledd utveckling enligt artikel 28 i 
förordning (EU) nr […]/2012 
(grundförordningen) kan genomföras i 
gränsöverskridande samarbetsprogram, 
förutsatt att den lokala utvecklingsgruppen 
består av lokala företrädare för minst 
två länder, varav en medlemsstat.
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Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Kommissionen ska för 
Europaparlamentet och rådet lägga fram 
en årlig genomföranderapport med 
resultaten av användningen av 
Europeiska regionala utvecklingsfonden 
för målet territoriellt samarbete.

Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Befogenheterna att anta de delegerade 
akter som anges i artikel 17.1 ska ges 
kommissionen tills vidare från och med 
dagen då denna förordning träder i kraft.

2. Den befogenhet att anta delegerade 
akter som avses i artikel 17.1 ska ges till
kommissionen för en period om 5 år från 
och med den dag då denna förordning 
träder i kraft. Kommissionen ska utarbeta 
en rapport om delegeringen av befogenhet 
senast nio månader före utgången av 
perioden av 5 år. Delegeringen av 
befogenhet ska genom tyst medgivande 
förlängas med perioder av samma längd, 
såvida inte Europaparlamentet eller rådet 
motsätter sig en sådan förlängning senast 
tre månader före utgången av perioden i 
fråga.

Motivering

Delegeringen av befogenhet till kommissionen bör begränsas till en period om fem år, vilket 
kan förnyas förutsatt att vissa villkor har uppfyllts, såsom att en rapport har utarbetats och 
att parlamentet och rådet inte har några invändningar. I detta ändringsförslag beaktas den 
nya standardformuleringen rörande delegerade akter.
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Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Bilagan – tabellen – kolumn 2 – rad 10a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ENHET ENHET

euro

Ändringsförslag 24

Förslag till förordning
Bilagan – tabellen – kolumn 3 – rad 10a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

NAMN NAMN

Investeringar som gjorts i syfte att 
förbättra tillgången till tjänster inom 
turismnäringen för personer med nedsatt 
rörlighet

Ändringsförslag 25

Förslag till förordning
Bilagan – tabellen – kolumn 2 – rad 10b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ENHET ENHET

euro

Ändringsförslag 26

Förslag till förordning
Bilagan – tabellen – kolumn 3 – rad 10b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

NAMN NAMN

Investeringar i cykelledsnät
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Ändringsförslag 27

Förslag till förordning
Bilagan – tabellen – kolumn 2 – rad 10c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ENHET ENHET

euro

Ändringsförslag 28

Förslag till förordning
Bilagan – tabellen – kolumn 3 – rad 10c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

NAMN NAMN

Investeringar i natur-, kultur- och 
industriarvet samt det historiska arvet

Ändringsförslag 29

Förslag till förordning
Bilagan – tabellen – kolumn 2 – rad 16a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ENHET ENHET

antal

Ändringsförslag 30

Förslag till förordning
Bilagan – tabellen – kolumn 3 – rad 16a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

NAMN NAMN

Nybyggda, ombyggda eller uppgraderade 
gränsöverskridande avsnitt
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Ändringsförslag 31

Förslag till förordning
Bilagan – tabellen – kolumn 2 – rad 20a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ENHET ENHET

antal

Ändringsförslag 32

Förslag till förordning
Bilagan – tabellen – kolumn 3 – rad 20a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

NAMN NAMN

Nybyggda, ombyggda eller uppgraderade 
gränsöverskridande avsnitt

Ändringsförslag 33

Förslag till förordning
Bilagan – tabellen – kolumn 2 – rad 21a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ENHET ENHET

procentandel

Ändringsförslag 34

Förslag till förordning
Bilagan – tabellen – kolumn 3 – rad 21a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

NAMN NAMN

Ändring av olika transportsätts andel av 
kollektivtrafiken
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