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PROTOKOLSIDE

Med skrivelse af 17. januar 2000 anmodede Rådet i overensstemmelse med EF-traktatens 
artikel 308 Parlamentet om en udtalelse om forslag til Rådets forordning om ændring af 
forordning (EF) nr. 1488/96 om finansielle og tekniske ledsageforanstaltninger (MEDA) i 
forbindelse med reformen af de økonomiske og sociale strukturer inden for rammerne af 
Euro-Middelhavs-partnerskabet (KOM(1999) 494 - 990214(CNS)).

På mødet den 21. januar 2000 meddelte Parlamentets formand, at dette forslag var henvist til 
Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi som 
korresponderende udvalg og til Udvalget om Udenrigsanliggender, Menneskerettigheder, 
Fælles Sikkerhed og Forsvarspolitik som rådgivende udvalg (C5-0023/2000).

På mødet den 14. februar 2000 meddelte Parlamentets formand, at dette forslag desuden var 
henvist til Budgetkontroludvalget som rådgivende udvalg.

På mødet den 19. maj 2000 meddelte Parlamentets formand, at dette forslag desuden var 
henvist til Budgetudvalget som rådgivende udvalg.

På mødet den 27. januar 2000, havde Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske 
Forbindelser, Forskning og Energi valgt Jaime Valdivielso de Cué til ordfører.

På møder den 16. maj, 23. maj, 22. juni og 12. juli 2000 behandlede udvalget Kommissionens 
forslag og udkastet til betænkning.

På sidstnævnte møde vedtog det enstemmigt forslaget til lovgivningsmæssig beslutning.

Til stede under afstemningen var: Carlos Westendorp y Cabeza (formand), Nuala Ahern 
(næstformand), Jaime Valdivielso de Cué (ordfører), Konstantinos Alyssandrakis, Maria del 
Pilar Ayuso González (for Godelieve Quisthoudt-Rowohl), Yves Butel, Massimo Carraro, 
Gérard Caudron, Giles Bryan Chichester, Nicholas Clegg, Dorette Corbey (for Imelda Mary 
Read), Willy C.E.H. De Clercq, Claude J.-M.J. Desama, Jonathan Evans (for Umberto 
Scapagnini), Concepció Ferrer, Francesco Fiori (for Renato Brunetta), Glyn Ford, Jacqueline 
Foster (for Dominique Vlasto), Vitalino Gemelli (for Guido Bodratofor, jf. 
forretningsordenens artikel 153, stk. 2), Neena Gill (for Linda McAvan), Norbert Glante, 
Lisbeth Grönfelt Bergman (for Angelika Niebler), Michel Hansenne, Malcolm Harbour, 
Dimitrios Koulourianos (for Robert Hue), Wolfgang Kreissl-Dörfler (for Caroline Lucas), 
Werner Langen, Rolf Linkohr, Eryl Margaret McNally, Albert Jan Maat (for W.G. van 
Velzen), Erika Mann, Marjo Tuulevi Matikainen-Kallström, Elizabeth Montfort, Reino 
Kalervo Paasilinna, Yves Piétrasanta, Elly Plooij-van Gorsel, Samuli Pohjamo (for Colette 
Flesch), John Purvis, Alexander Radwan (for Peter Michael Mombaur), Daniela Raschhofer, 
Mechtild Rothe, Christian Foldberg Rovsing, Paul Rübig, Ilka Schröder, Konrad K. 
Schwaiger, Esko Olavi Seppänen, Anna Terrón i Cusí (for Harlem Désir), Helle Thorning-
Schmidt (for François Zimeray), Astrid Thors, Antonios Trakatellis (for Christos Folias), 
Claude Turmes (for Nelly Maes), Elena Valenciano Martínez-Orozco, Alejo Vidal-Quadras 
Roca, Anders Wijkman og Myrsini Zorba.

Udtalelserne fra Udvalget om Udenrigsanliggender, Menneskerettigheder, Fælles Sikkerhed 
og Forsvarspolitik, Budgetkontroludvalget og Budgetudvalget er vedføjet denne betænkning.
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Betænkningen indgivet den 27. juli 2000.

Fristen for ændringsforslag til denne betænkning vil fremgå af forslaget til dagsorden for den 
mødeperiode, hvor den skal behandles.
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FORSLAG TIL RETSAKT

Forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1488/96 om finansielle 
og tekniske ledsageforanstaltninger (MEDA) i forbindelse med reformen af de 
økonomiske og sociale strukturer inden for rammerne af Euro-Middelhavs-
partnerskabet (KOM(1999) 494 – C5-0023/2000 – 1999/0214(CNS))

Forslaget ændret som følger:

Kommissionens forslag 1 Ændringsforslag

(Ændringsforslag 1)
Betragtning 1a (ny)

Der findes et uacceptabelt misforhold på 
Unionens politiske og økonomiske 
dagsorden mellem den absolutte prioritet, 
der gives til udvidelsen af EU med 
landene i Nordeuropa, Central- og 
Østeuropa i forhold til den betydning, der 
tillægges Barcelona-processen, hvori der 
næppe er sket væsentlige fremskridt i de 
sidste år.

Begrundelse:

Man må klart bekende sig til Middelhavsområdet ved at afpasse støtten i forhold til den støtte, 
der bevilges til landene i Østeuropa.

(Ændringsforslag 2)
Betragtning 1b (ny)

1b. EU-traktatens artikel 3 anfører, at 
Unionen i særdeleshed påser, at der er 
sammenhæng i alle de foranstaltninger, 
der iværksættes som led i det fælles 
politiker for udenrigsanliggender, 
sikkerhed, økonomi og 
udviklingssamarbejde.

Begrundelse:

Begrundelse:

I mandatet fra Barcelonaerklæringen er disse politikker indeholdt (ud over kulturpolitik), og 

1 EFT C 89E af 28.03.2000, s. 4.
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denne forordning er et resultat af dette mandat.

(Ændringsforslag 3)
Betragtning 2

(2) Middelhavsregionen er et prioriteret 
område for Den Europæiske Union, og 
Middelhavspartnernes politiske, 
økonomiske og sociale udvikling er en 
stadig større udfordring.

(2) Middelhavsregionen er et prioriteret 
område for Den Europæiske Union, og af 
strategisk betydning, og 
Middelhavspartnernes politiske, 
økonomiske og sociale udvikling er en 
stadig større udfordring. og de 
budgetmidler, som hidtil er stillet til 
rådighed, svarer hverken til ambitionerne 
eller muliggør en effektiv 
gennemførelseskapacitet.

Begrundelse:

Middelhavsområdet er for EU et geografisk område af stor strategisk betydning i økonomisk, 
social, miljøpolitisk og kulturel henseende. Dette er endnu mere åbenlyst på nuværende 
tidspunkt, hvor EU ønsker at skabe en fælles strategi for Middelhavsområdet.

(Ændringsforslag 4)
Betragtning 2a (ny)

2a. Dialogen mellem kulturerne og 
borgerne bør intensiveres, og i den 
forbindelse bør især 
uddannelsesforanstaltninger, udvikling og 
decentraliseret samarbejde støttes

Begrundelse:

Det kulturelle område i Barcelona-erklæringen.

(Ændringsforslag 5)
Betragtning 3a (ny)

(3a) Det er absolut nødvendigt at styrke 
det regionale samarbejde ved at hellige 
det større ressourcer og mere politisk og 
teknisk støtte samt ved at begynde med 
visse allerede konsoliderede zoner som 
Den Arabiske Maghreb-Union.

Begrundelse:

Samarbejdet er ikke tilstrækkeligt, og Kommissionen må være mere opmærksom på det.
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(Ændringsforslag 6)
Betragtning 4a (ny)

(4a) Det er meget afgørende, at den nye 
MEDA-forordning sikrer en afbalanceret 
og bæredygtig politisk, økonomisk og 
social udvikling samt respekt for miljøet, 
samtidig med at det civile samfund 
inddrages i udformningen og 
evalueringen af programmer og projekter, 
og at betydningen af projekter af mindre 
omfang understreges.

Begrundelse:

Kommissionen har til hensigt efterhånden at trække sig ud af projekter af mindre omfang, 
men netop disse projekter spiller en yderst vigtig rolle i udviklingen af Euro-Middelhavs-
partnerskabet, og der skal tages behørigt hensyn hertil.

(Ændringsforslag 7)
Betragtning 5

Forordning (EF) nr. 1488/96 er gennemført 
tilfredsstillende i perioden1995-98, men 
det er nu nødvendigt at strømline 
beslutningsprocedurerne for at muliggøre 
en mere effektiv gennemførelse af 
Fællesskabets bistand.

Forordning (EF) nr. 1488/96 er gennemført 
lidet tilfredsstillende i perioden 1995-98, 
hvorfor det er nødvendigt at strømline 
beslutningsprocedurerne for at muliggøre 
en mere effektiv gennemførelse af 
Fællesskabets bistand.

Begrundelse:

I de første fire år af MEDA-programmet var der tale om betydelige indgåede forpligtelser, 
men som tallet for gennemførte betalinger viser, er udnyttelsesgraden for bevillingerne stadig 
utilfredsstillende lav.

(Ændringsforslag 8)
Betragtning 8a (ny)

(8a) Den økonomiske støtte til nationale 
programmer under MEDA bør for 
Tyrkiets vedkommende indplaceres under 
udgiftsområde 7, så snart der er aftalt et 
førtiltrædelsesinstrument med Tyrkiet.

Begrundelse:

Ovenstående svarer til Parlamentets holdning i den tilsvarende situation for Cypern/Malta.
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(Ændringsforslag 9)
Betragtning 10

Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 
2988/95 af 18. december 1995 om 
beskyttelse af De Europæiske 
Fællesskabers finansielle interesser 
etablerer fælles retlige rammer for alle 
områder af Fællesskabets egne indtægter 
og udgifter. Rådets Forordning (EF, 
Euratom) nr. 2185/96 af 
11. November 1996 om Kommissionens 
kontrol og inspektion på stedet med 
henblik på beskyttelse af De Europæiske 
Fællesskabers finansielle interesser mod 
svig og andre uregelmæssigheder finder 
anvendelse på alle områder af 
fællesskabernes aktiviteter uden at berøre 
de bestemmelser i EF-reglerne, der er 
specifikke for de forskellige politiske 
områder.

Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 
2988/95 af 18. December 1995 om 
beskyttelse af De Europæiske 
Fællesskabers finansielle interesser 
etablerer fælles retlige rammer for alle 
områder af Fællesskabets egne indtægter 
og udgifter. Rådets Forordning (EF, 
Euratom) nr. 2185/96 af 
11. november 1996 om Kommissionens 
kontrol og inspektion på stedet med 
henblik på beskyttelse af De Europæiske 
Fællesskabers finansielle interesser mod 
svig og andre uregelmæssigheder finder 
anvendelse på alle områder af 
fællesskabernes aktiviteter uden at berøre 
de bestemmelser i EF-reglerne, der er 
specifikke for de forskellige politiske 
områder; det skal i den forbindelse sikres, 
at Den Europæiske Investeringsbank til 
fulde opfylder sine forpligtelser i henhold 
til Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1073/1999 af 25. maj 
1999 (EFT L 136 af 31.5.1999).

Begrundelse:

Ved at stille risikovillig kapital og rentestøtte til rådighed i forbindelse med finansieringen af 
forskellige operationer yder Den Europæiske Investeringsbank (EIB) et væsentligt bidrag til 
Fællesskabets indsats. I den forbindelse skal der ydes samme beskyttelse mod bedrageri og 
korruption som i forbindelse med udgifter, der forvaltes direkte af Kommissionen. Dette 
forudsætter, at Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) har de samme 
kontrolrettigheder over for EIB som over for Kommissionen selv.

(Ændringsforslag 10)
Betragtning 11

(11) Da foranstaltningerne til 
gennemførelse af denne forordning er 
foranstaltninger til gennemførelse af et 
program som omhandlet i artikel 2 i 
Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 
1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår 
for udøvelsen af de 
gennemførelsesbeføjelser, der tillægges 
Kommissionen, bør disse foranstaltninger 
vedtages efter forvaltningsproceduren, jf. 

(11) Kommissionen gennemfører 
budgettet på eget ansvar, jf. traktatens 
artikel 274; foranstaltningerne til 
gennemførelse af denne forordning er 
fortrinsvis af finansiel art og henhører 
derfor under Kommissionens eneansvar; 
proceduren med rådgivende udvalg som 
omhandlet i artikel 2 i Rådets 
afgørelse 1999/468/EF af 28. Juni 1999 om 
fastsættelse af de nærmere vilkår for 
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artikel 4 i nævnte afgørelse. udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, 
der tillægges Kommissionen, er den mest 
hensigtsmæssige procedure for 
vedtagelsen af sådanne foranstaltninger.

Begrundelse:

Kun proceduren med et rådgivende udvalg giver Kommissionen den nødvendige 
traktatbestemte handlefrihed til at udøve sit ansvar for budgettets gennemførelse.

(Ændringsforslag 11)
Betragtning 11a (ny)

11a. Gennemskueligheden af 
Kommissionens procedurer og aktiviteter 
er blevet sikret i 
forvaltningsreformprogrammet.
Dialogen og den interinstitutionelle 
udveksling af oplysninger skal respekteres 
som et uafvigeligt krav til alle nye 
procedurer.

(Ændringsforslag 12)
Betragtning 12a (ny)

12a. Europa-Parlamentet gav i sin 
beslutning af 8. Oktober 1998 om 
samarbejde med Middelhavslandene i 
indvandringsspørgsmål1 og sin beslutning 
af 30. Marts 2000 om Middelhavspolitik2  
udtryk for, at forordning (EF) 1488 blev 
ændret, således at der blev taget hensyn til 
Europa-Parlamentets holdning og 
retningslinjer.
1 EFT C 328 af 26.10.1998, s. 184.
2 Protokollen fra samme dag.

Begrundelse:

Disse to beslutninger indeholder denne beslutning en række forslag, som alle har 
sammenhæng med de foranstaltninger, der er indeholdt i denne forordning.

(Ændringsforslag 13)
ARTIKEL 1, nr. 1),

Artikel 1, stk. 3 (forordning (EF) nr. 1488/96)
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Artikel 1, stk. 3, udgår Artikel 1, stk. 3, får følgende ordlyd:
”3. Det finansielle referencegrundlag for 
gennemførelsen af programmet for 
perioden 2000-2006 svarer reelt til mindst 
det samme beløb i den foregående periode 
på årsbasis.
85% af de årlige bevillinger er forbeholdt 
samarbejdet mellem Fællesskabet og de 
associerede lande; 15% af de årlige 
bevillinger er forbeholdt det regionale 
samarbejde mellem EU og mindst to 
Middelhavslande.
De årlige bevillinger godkendes af 
budgetmyndigheden inden for rammerne 
af de finansielle overslag.”

Begrundelse:

Selv om det ikke er særligt fornuftigt at medtage det nøjagtige beløb i forordningen, så 
forekommer det dog nødvendigt at angive et finansielt referencegrundlag for perioden 2000-
2006 for at understrege programmets politiske betydning. Det nye beløb bør gøre det muligt 
at gennemføre de samme aktiviteter i den foregående periode, dvs., at beløbet tit må være 
større end i den foregående periode eller mindst være af samme størrelsesorden, da dette 
beløb kun dækkede fem år, medens perioden 2000-2006 omfatter 7 år.

Selv om det regionale samarbejde som led i programmet bør styrkes, bør der også i større 
omfang anvendes bevillinger til de associerede lande, og problemerne med anvendelse i 
forbindelse med bilaterale programmer bør begrænses. Da et af programmets mål er 
oprettelse af en frihandelszone, skal de strukturer, som er nødvendige i forbindelse hermed 
etableres og udbygges.

(Ændringsforslag 14)
ARTIKEL 1, NR. 8, litra c)

c) Stk. 6 udgår. c) Stk. 6 får følgende ordlyd:
”6. Kommissionen forelægger inden den 
30. Juni 2001 forslag til ændring af 
forordningen med det formål at overføre 
vidtrækkende forvaltningsbeføjelser til 
Kommissionens delegationer inden for 
rammerne af den såkaldte 
dekoncentration, hvilket skal ske samtidig 
med en betydelig udvidelse af 
delegationernes personale.”

Begrundelse:

Formålet med denne ændring er at få Kommissionen til at gå i gang med at gennemføre en 
klar forbedring af sin forvaltningskapacitet med udgangspunkt i de høstede erfaringer med 
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genopbygningsprogrammerne på Balkan. I Bosnien har Kommissionens delegation fået 
overdraget vidtrækkende forvaltningsbeføjelser.

(Ændringsforslag 15)
ARTIKEL 1, nr.1a) (nyt)

Artikel 2, stk. 1 (nyt) (forordning (EF) nr. 1488/96)

1a) Stk. 1 affattes således:
Med denne forordning skal der igennem 
de foranstaltninger, der er fastsat i stk.. 2, 
ydes et bidrag til gennemførelse af 
initiativer af fælles interesse under de tre 
aspekter af samarbejdet mellem Europa 
og Middelhavsområdet: Styrkelse af den 
politiske stabilitet og demokratiet, 
etablering af en frihandelszone mellem 
Europa og Middelhavsområdet og 
udbygning af det økonomiske og sociale 
samarbejde under hensyntagen til 
forberedelse af menneskelige ressourcer 
og tilpasning af produktionssystemet og 
den humane og kulturelle dimension.

Begrundelse:

Der skal tages hensyn til praktiske aspekter som f.eks. uddannelse af personer med henblik på 
at sikre en korrekt forståelse mellem Europas regioner og Middelhavsområdet.

(Ændringsforslag 16)
ARTIKEL 1, nr 1b) (nyt),

Artikel 2, stk. 2 (forordning (EF) nr. 1488/96)

1b) Artikel 2, stk. 2:
Disse støtteforanstaltninger træffes under 
hensyntagen til det langsigtede mål med 
en bæredygtig udvikling, stabilitet og 
velstand, især på områderne økonomiske 
reformer, bæredygtig økonomisk 
udvikling samt regionalt og 
grænseoverskridende samarbejde. Målene 
og vilkårene for disse procedurer er 
anført i bilag II.

Begrundelse:

Dette ændringsforslag vedrører målet om en bæredygtig udvikling, som absolut bør medtages 
i MEDA II, samt nødvendigheden af at inddrage den økonomiske, sociale og økologiske 
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dimension. Dette harmonerer med Barcelona-erklæringen, hvori det anføres, at ”den 
økonomiske udvikling bør harmonere med miljøbeskyttelse, og at det er nødvendigt at 
integrere miljøpolitiske målsætninger i alle aspekter vedrørende den økonomiske politik…”.

(Ændringsforslag 17)
ARTIKEL 1, NR. 1A) (nyt)

Artikel 4, stk. 1 (forordning (EF) nr. 1488/96)

1a) Artikel 4, stk. 1 ændres som følger:
Kommissionen sikrer en effektiv 
koordination af Fællesskabets og de 
enkelte medlemsstaters bistandsindsats 
med henblik på at styrke sammenhængen 
og komplementariteten mellem deres 
samarbejdsprogrammer. Denne 
koordination sker i samarbejde med 
medlemsstaterne især hvad angår de 
vejledende programmer og projekterne, på 
grundlag af en gensidig og regelmæssig 
informationsudveksling. Desuden støtter 
den koordinationen og samarbejdet med 
de internationale finansielle institutioner, 
De Forenede Nationers 
samarbejdsprogrammer og andre 
donorer.

Begrundelse:

Det er væsentligt at styrke samarbejde mellem Unionen og medlemsstaterne både under 
programmet udarbejdelse og i gennemførelsesfasen.

(Ændringsforslag 18)
ARTIKEL 1, nr. 1c) (nyt)

Artikel 4, stk. 2 (forordning (EF) nr. 1488/96)

1c. Artikel 4, stk. 2:
De foranstaltninger, der er anført i denne 
forordning, kan enten finansieres alene 
eller i form af medfinansiering med 
partnerne i Middelhavsområdet selv eller 
ved hjælp af offentlige eller private 
institutioner i medlemsskaberne eller 
Banken på den ene side og med 
tredjelande eller multilaterale 
institutioner på den anden side. Den 
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fælles finansiering af initiativerne, især 
initiativer på regionalt plan, tilstræbes 
gennem en størst mulig koordinering 
heraf

Begrundelse:

Da der kun eksisterer forholdsvist sparsomme finansielle ressourcer til MEDA, bør de 
initiativer støttes og prioriteres, som fastsætter en medfinansiering fra forskellige kilder.

(Ændringsforslag 19)
ARTIKEL 1, nr. 2c) (nyt)

Artikel 5, stk. 2, afsnit 3 (forordning (EF) nr. 1488/96)

2c. Artikel 5, stk. 2 afsnit 3:
”Programmerne kan ændres under 
hensyntagen til de høstede erfaringer, 
Middelhavspartnernes fremskridt på 
området, strukturreformer, industriel 
udvikling, fælles økonomisk stabilisering 
og social udvikling samt resultaterne af 
samarbejdet som led i den nye 
associeringsaftale.”

Begrundelse:

Den industrielle udvikling bør også vedtages som en faktor, der skal tages hensyn til, når der 
skal foretages ændringer af disse programmer.

(Ændringsforslag 20)
ARTIKEL 1, punkt 3a) (nyt)

Artikel 6, stk. 1(forordning (EF) nr. 1488/96)

1. Fællesskabsfinansiering sker I form af 
støtte, der ikke skal tilbagebetales eller 
risikovillig kapital. Med hensyn til 
samarabejdsforanstaltninger på 
miljøområdet, kan 
fællesskabsfinansiering ske i form af 
rentetilskud for lån fra Banken fra egne 
indtægter til alle middelhavsparterne.

Begrundelse:

Miljøområdet er blandt de seks vigtigste sektorer, som blev fastlagt under den anden 
konference mellem Europa og landene i Middelhavsområdet på Malta vedrørende det 
samarbejde, hvorigennem gennemførelsen af anden halvdel af partnerskabsaftalen mellem 
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Europa og Middelhavsområdet skal fremmes. Rentetilskud til projekter på miljøområdet 
udgør en væsentlig inspiration for de partnere i Middelhavsområdet, som også reelt 
gennemfører de nødvendige foranstaltninger.

(Ændringsforslag 21)
ARTIKEL 1, NR. 4), litra a

Artikel 7, stk. 1, første afsnit (forordning (EF) nr. 1488/96)

Stk. 1, afsnit 1: Stk. 1, afsnit 1:
Foranstaltninger i henhold til denne 
forordning kan dække udgifter til import af 
varer og tjenesteydelser samt lokale 
udgifter, som er nødvendige for at 
gennemføre projekterne og programmerne. 
Direkte budgetstøtte til partnere kan også 
dækkes for at støtte økonomiske reformer. 
Skatter, afgifter og gebyrer finansieres ikke 
af Fællesskabet.

Foranstaltninger i henhold til denne 
forordning kan dække udgifter til import af 
varer og tjenesteydelser samt lokale 
udgifter, som er nødvendige for at 
gennemføre projekterne og programmerne. 
Kommissionen sikrer i samarbejdet med 
partnerlandene, at forsyninger, som 
importeres til partnerlandet som led i 
gennemførelsen af et projekt, der 
finansieres af Fællesskabet, ikke 
pålægges toldafgifter. Skatter, afgifter og 
gebyrer finansieres ikke af Fællesskabet.

Begrundelse:

Der er ingen grund til at opkræve told i forbindelse med programmet. Kommissionen bør 
forhandle med partnerlandene om en hensigtsmæssig løsning.

(Ændringsforslag 22)
ARTIKEL 1, punkt 4b (nyt)

Artikel 8, stk. 4 (forordning EF) nr. 1488/96

4b) Artikel 8, stk. 4, affattes således:
4. Kommissionen stiller efter aftale med 
medlemsstaterne informationer og al 
nødvendig dokumentation vedrørende 
MEDA-programmet samt vilkårene for 
deltagelse til rådighed for EU og MEDA-
partnerlandene.

Begrundelse:

Der findes ingen argumenter for at begrænse de informationer, som alle deltagende partnere 
kan have let adgang til.

(Ændringsforslag 23)
ARTIKEL 1, punkt 4c) (nyt)

Artikel 8, stk. 7 (forordning (EF) nr. 1488/96)
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4c. Artikel 8, stk. 7:
7. Resultaterne af licitationer, herunder 
informationer om antallet af de indsendte 
tilbud, datoen for den endelige 
ordretildeling, navn og adresse på yderen, 
som har fået ordren, og den i aftalen 
fastsatte pris skal offentliggøres i De 
Europæiske Fællesskabers Tidende

Begrundelse:

Ændringsforslaget har til formål at forbedre gennemskueligheden af proceduren ved 
offentliggørelse af licitationsresultater.

(Ændringsforslag 24)
ARTIKEL 1, NR. 5), litra a)

Artikel 9, stk. 1, 2, 3 og 4 (forordning (EF) nr. 1488/96)

a) Stk. 2, 3 og 4 affattes således: a) Stk. 1, 2, 3 og 4 erstattes af følgende:
1. Retningslinjerne for de vejledende 
programmer, der er nævnt i artikel 5, stk. 
2, vedtages af Rådet med kvalificeret 
flertal på forslag af Kommissionen efter 
en dialog med de berørte 
Middelhavspartnere og efter orientering 
af Parlamentet. Kommissionen 
fremsender sammen med sine forslag til 
orientering sin samlede 
finansieringsprogrammering og oplyser i 
den forbindelse bl.a. de nationale og 
regionale vejledende programmers 
samlede beløb samt fordelingen på 
modtagerlande og prioriterede sektorer af 
det samlede beløb, der er fastlagt 
forbindelse med disse programmer.

2. De vejledende programmer, 
finansieringsplanerne og eventuelle 
ændringer hertil vedtages af 
Kommissionen efter proceduren i 
artikel 11, stk. 2.

2. De vejledende programmer, 
finansieringsplanerne og eventuelle 
ændringer hertil vedtages af 
Kommissionen efter proceduren i 
artikel 11, stk. 2.

3. Finansieringsafgørelser, som ikke 
vedrører rentegodtgørelser for Bankens lån 
og risikovillig kapital, og som ikke er 
omfattet af de nationale eller regionale 
finansieringsplaner, træffes individuelt 
efter proceduren i artikel 11, stk. 2, med 
forbehold af nærværende artikels stk. 4.

3. Finansieringsafgørelser, som ikke 
vedrører rentegodtgørelser for Bankens lån 
og risikovillig kapital, og som ikke er 
omfattet af de nationale eller regionale 
finansieringsplaner, træffes individuelt 
efter proceduren i artikel 11, stk. 2, med 
forbehold af nærværende artikels stk. 4.

4. De i stk. 3 nævnte 4. De i stk. 3 nævnte 
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finansieringsafgørelser, som gælder beløb 
på 2.000.000 EUR eller derunder, vedtages 
af Kommissionen, hvis de ligger inden for 
rammerne af en samlet tildeling. En samlet 
tildeling vedtages efter proceduren i artikel 
11, stk. 2. Udvalget nedsat ved artikel 11, 
stk. 1, underrettes systematisk og hurtigt 
og under alle omstændigheder før det 
følgende møde om finansieringsafgørelser 
for aktioner, som gælder beløb på 
2.000.000 EUR eller derunder."

finansieringsafgørelser, som gælder beløb 
på 5.000.000 EUR eller derunder, vedtages 
af Kommissionen, hvis de ligger inden for 
rammerne af en samlet tildeling. En samlet 
tildeling vedtages efter proceduren i artikel 
11, stk. 2. Udvalget nedsat ved artikel 11, 
stk. 1, underrettes på forhånd om, at 
Kommissionen har til hensigt at træffe 
finansieringsafgørelser for aktioner, som 
gælder beløb på 5.000.000 EUR eller 
derunder. Efter anmodning fra en 
medlemsstat kan udvalget træffe afgørelse 
om enkeltprojekter.

Begrundelse:

Parlamentet skal orienteres på forhånd om retningslinjerne for de vejledende programmer af 
hensyn til den parlamentariske kontrol med programmet.

Kommissionen forvalter programmet, da den er ansvarlig for så vidt angår budgetkontrollen. 
Den skal derfor træffe alle afgørelser, som indebærer beløb på indtil 5.000.000 euro. En 
sådan bestemmelse gør det nødvendigt at udvide medlemsstaternes muligheder for at påvirke 
afgørelser på områder, som har særlig politisk betydning. Det er derfor hensigtsmæssigt, at 
medlemsstaterne modtager de nødvendige oplysninger, før Kommissionen træffer afgørelse og 
får ret til at anmode om en behandling i det udvalg, der er nedsat i medfør af artikel 11, stk. 2.

(Ændringsforslag 25)
ARTIKEL 1, punkt 5), litra a)

Artikel 9, stk. 3 (forordning (EF) nr. 1488/96)

3. Finansieringsafgørelser, som ikke 
vedrører rentegodtgørelser for Bankens lån 
og risikovillig kapital, og som ikke er 
omfattet af de nationale eller regionale 
finansieringsplaner, træffes individuelt 
efter proceduren i artikel 11, stk. 2, med 
forbehold af nærværende artikels stk. 4.

3. Finansieringsafgørelser, som ikke 
vedrører rentegodtgørelser for Bankens lån 
og risikovillig kapital, træffes individuelt 
efter proceduren i artikel 11, stk. 2, med 
forbehold af nærværende artikels stk. 4.

Begrundelse:

Ændringsforslaget har til formål at opretholde retten til individuel undersøgelse af 
finansieringsforslag (til individuelle projekter) i MED-forvaltningsudvalget (jf. artikel 11).

(Ændringsforslag 26)
ARTIKEL 1, punkt 5, litra a)

Artikel 9, stk. 4 (forordning (EF) nr. 1488/96)).
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4. De i stk. 3 nævnte 
finansieringsafgørelser, som gælder beløb 
på 2.000.000 EUR eller derunder, vedtages 
af Kommissionen, hvis de ligger inden for 
rammerne af en samlet tildeling. En samlet 
tildeling vedtages efter proceduren i artikel 
11, stk. 2. Udvalget nedsat ved artikel 11, 
stk. 1, underrettes systematisk og hurtigt 
og under alle omstændigheder før det 
følgende møde om finansieringsafgørelser 
for aktioner, som gælder beløb på 
2.000.000 EUR eller derunder.

4. De i stk. 3 nævnte 
finansieringsafgørelser, som gælder beløb 
på 5.000.000 EUR eller derunder, vedtages 
af Kommissionen, hvis de ligger inden for 
rammerne af en samlet tildeling. En samlet 
tildeling vedtages efter proceduren i artikel 
11, stk. 2. Udvalget nedsat ved artikel 11, 
stk. 1, underrettes på forhånd om, at 
Kommissionen har til hensigt at træffe 
finansieringsafgørelser for aktioner, som 
gælder beløb på 5.000.000 EUR eller 
derunder. Efter anmodning fra en 
medlemsstat kan udvalget træffe afgørelse 
om enkeltprojekter.

Begrundelse:

Kommissionen er ansvarlig for afvikling af programmet, da den også har ansvaret for 
budgetkontrollen. Derfor skal den træffe afgørelser vedrørende et beløb på indtil 5 mio. euro.

(Ændringsforslag 27)
ARTIKEL 1, punkt 6

Artikel 10, stk. 2 (forordning (EF) nr. 1488/96)

2. I finansieringsafgørelser, der træffes i 
henhold til denne forordning, samt de i 
artikel 15 omhandlede evalueringer tager 
Kommissionen hensyn til de principper for 
forsvarlig økonomisk forvaltning, herunder 
navnlig for tilbageholdenhed og 
omkostningseffektivitet, der er omhandlet i 
finansforordningen.

2. I finansieringsafgørelser, der træffes i 
henhold til denne forordning, samt de i 
artikel 15 omhandlede evalueringer tager 
Kommissionen hensyn til de principper om 
garanti for informationer for forsvarlig 
økonomisk forvaltning, herunder navnlig 
for tilbageholdenhed og 
omkostningseffektivitet, der er omhandlet i 
finansforordningen.

Begrundelse:

Der skal ikke kun sikres gennemskuelighed, men der bør også sikres anvendelse af 
informationer med henblik på at bidrage til en bedre budgetførelse.

(Ændringsforslag 28)
ARTIKEL 1, NR. 7

Artikel 11, stk. 1, 2, og 3 (forordning 1488/96)

7) Artikel 11, stk. 1, 2 og 3, affattes 
således:

7) Artikel 11, stk. 1, 2 og 3, affattes 
således:

"1. Kommissionen bistås af "MEDA- "1. Kommissionen bistås af "MEDA-
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udvalget", (herefter benævnt "Udvalget"). udvalget", (herefter benævnt "Udvalget").
2. Når der henvises til dette stykke, finder 
forvaltningsproceduren efter artikel 4 i 
afgørelse 1999/468/EF anvendelse i 
henhold til dennes artikel 7, stk. 3.

2. Når der henvises til dette stykke, finder 
rådgivningsproceduren efter artikel 3 i 
afgørelse 1999/468/EF anvendelse.

2a. Europa-Parlamentet holdes 
regelmæssigt underrettet af 
Kommissionen om udvalgenes arbejde. 
Det skal med henblik herpå have tilsendt 
dagsordener for udvalgenes møder, de 
udkast, udvalgene får forelagt vedrørende 
gennemførelsesforanstaltninger til 
retsakter, der er vedtaget efter proceduren 
i traktatens artikel 251, udvalgenes 
afstemningsresultater og mødeprotokoller 
samt lister over de myndigheder og 
organer, hvortil de personer, som 
medlemsstaterne udpeger som deres 
repræsentanter, er knyttet. Europa-
Parlamentet skal ligeledes underrettes om 
enhver foranstaltning og ethvert forslag 
til foranstaltninger, som Kommissionen 
forelægger Rådet.

3. Den i artikel 4, stk. 3, i afgørelse 
1999/468/EF omhandlede frist er på tre 
måneder.

3. Den i artikel 3, stk. 2, i afgørelse 
1999/468/EF omhandlede frist er på tre 
måneder.

3a. En repræsentant for Banken deltager i 
forhandlingerne, men uden stemmeret."

3a. En repræsentant for Banken deltager i 
forhandlingerne, men uden stemmeret."
3b. Individuelle finansierings-afgørelser 
skal under ingen omstændigheder 
fremsendes af Kommissionen til 
udvalget.”

Begrundelse:

Kun proceduren med et rådgivende udvalg giver Kommissionen den nødvendige 
traktatbestemte handlefrihed til at udøve sit ansvar for budgettets gennemførelse.

(Ændringsforslag 29)
ARTIKEL 1, punkt 8b (nyt)

Artikel 15, stk. 3a (nyt) (forordning (EF) nr. 1488/96)

8b. Artikel 15, stk. 3a:
3a. Såfremt projekterne overtræder 
internationalt anerkendte miljønormer, 
kan Kommissionen og Den Europæiske 
Investeringsbank ophøre med deres 
betalinger og ændre dem (i nedadgående 
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retning).

Begrundelse:

Denne forpligtelse er indeholdt i forordningen om strukturfonde og vedrører en slags 
”miljøafgift”, der kan medføre ændring af betalingerne, såfremt et af middelhavspartnerne 
foreslåede projekt ikke opfylder de internationale normer.

(Ændringsforslag 30)
ARTIKEL 1, NR 8A) (nyt)

Artikel 16 (forordning (EF) nr. 1488/96)

Artikel 16 ændres som følger:
16. Såfremt en væsentlig forudsætning for 
videreførelse af støtten til en 
Middelhavspartner ikke længere er til 
stede, kan Rådet med kvalificeret flertal 
efter forslag fra Kommissionen og efter 
høring af Parlamentet træffe afgørelse om 
at suspendere bistanden til et partnerland.

Begrundelse:

Da det er nødvendigt at styrke den parlamentariske kontrol med programmet, er det absolut 
nødvendigt, at Parlamentet afgiver udtalelse om iværksættelsen af programmet, og også når 
det drejer sig om at reagere på en krisesituation i EU.

(Ændringsforslag 31)
BILAG, PUNKT –1 (nyt)

Del II, del Ia) (forordning (EF) nr. 1488/96)

Del I, litra a) erstattes af følgende:
- oprettelse af arbejdspladser og udvikling 
af den private sektor, især forbedring af 
rammevilkår for virksomheder og støtte til 
små og mellemstore virksomheder; (38)
- støtte til investeringer, det industrielle 
samarbejde og handelen mellem Det 
Europæiske Fællesskabet og 
middelhavspartnerne samt 
middelhavspartnerne indbyrdes; 
- forbedring af den økonomiske 
infrastruktur, herunder eventuelt 
finansierings- og beskatningssystemer;
- indførelse af finansielle instrumenter til 
forbedring af det industrielle samarbejde 
mellem virksomheder i EU og 
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middelhavspartnerne;”

Begrundelse:

Som forberedelse af etableringen af en frihandelszone er det nødvendigt at styrke de 
foranstaltninger, som tager sigte på at åbne markederne.

Til hullerne i den nuværende MEDA-forordning hører også, at det nuværende 
finansieringsinstrument ikke er i stand til direkte at støtte erhvervslivet i partnerlandene og 
konkret fremme integration af deres produktionssystemer og industrisystemerne i EU og 
dermed mellem europæiske virksomheder og virksomheder i Middelhavsområdet, hvilket er en 
af forudsætningerne for det økonomiske partnerskab. Erfaringen med den første MEDA-
programperiode (1995-1999) har vist, at det industrielle samarbejde som følge af manglende 
programmer var en absolut marginal faktor vedrørende direkte støtte til fælles initiativer i 
europæiske virksomheder og virksomheder i partnerlandene. De programmer for industriel 
modernisering, der hidtil er finansieret eller planlagt i de forskellige lande, tager sigte på at 
øge konkurrenceevnen i lokale virksomheder gennem teknisk bistand, der næsten altid stilles 
til rådighed. Alligevel er det tydeligt, at der ikke kan opnås en øget konkurrenceevne på 
virksomhederne i Middelhavsområdet uden et klart struktureret net af initiativer vedrørende 
det industrielle samarbejde med de europæiske virksomheder.

(Ændringsforslag 32)
Bilag II, del i, litra a), led 5 (nyt) (forordning (EF) nr. 1488/96)

Led 5.
- Med hensyn til gennemførelse af de 
initiativer vedrørende det industrielt 
samarbejde, der er fastsat i bilag II, 
sørger EU for at skabe et program, som 
muliggør finansiering af projekter, hvor 
mindst én europæisk virksomhed og 
mindst én virksomhed fra 
middelhavspartnerne deltager. 
Kommissionen fastsætter efter aftale med 
partnerne i Middelhavsområdet de 
operationelle aspekter af gennemførelsen 
af dette program, herunder kriterier for 
støtte og udvælgelseskriterier, de tilladte 
omkostninger og medfinansiering (indtil 
80% af de tilladte omkostninger) samt 
kriterier for regnskabsaflæggelse og 
evaluering.
Projekter vedrørende det industrielle 
samarbejde prioriteres, som tager sigte på 
at øge konkurrenceevnen og forbedre den 
innovative kraft i de små og mellemstore 
virksomheder, skabe arbejdspladser, 
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forbedre arbejdsbetingelser og udvikle 
bæredygtige og økologiske teknologier. 
Kommissionen offentliggør sammen med 
ansøgerne særlige opfordringer til at 
indgive forslag, hvor også de 
virksomheder opfordres til direkte 
deltagelse, som inden for meget korte 
frister er udvalgt på grundlag af på 
forhånd fastlagte kriterier og på grundlag 
af til rådighed stående bevillinger.
De udvalgte forslag finansieres gennem 
støtteaftaler.

Begrundelse:

Da programmet ECIP for øjeblikket er blokeret, bør der indføres et program, hvilket man kan 
gennemføre de i bilag II angivne mål og dvs. finansiering af initiativer vedrørende det 
industrielle samarbejde. Programmet, som skal bygge på de hidtidige erfaringer, skal være 
enkelt, effektivt og hurtigt, for at det bliver til et instrument, som reelt kommer de små og 
mellemstore virksomheder til gode, i stedet for konsulentvirksomheder eller finansmæglere.

(Ændringsforslag 33)
BILAG, NR. 1)

Bilag II, del I, litra b) (forordning (EF) nr. 1488/96)

Del I b affattes således:. Del 1 b affattes således:
b) Den omfatter også foranstaltninger til 
støtte for partnernes reformprogrammer, 
der iværksættes efter følgende principper:

b) Den omfatter også foranstaltninger til 
støtte for partnernes reformprogrammer, 
der iværksættes efter følgende principper:

- støtteprogrammerne skal tage sigte på at 
genoprette subsidiært eller konsolidere den 
overordnede finansielle balance og skabe et 
økonomisk klima, der virker 
vækstfremmende, ligesom de skal tage 
sigte på at forbedre befolkningens velfærd; 
støtteprogrammerne kan også rettes mod 
reform af nøglesektorer med henblik på 
oprettelse af et frihandelsområde med EF

- støtteprogrammerne skal tage sigte på at 
genoprette subsidiært eller konsolidere den 
overordnede finansielle balance og skabe et 
økonomisk klima, der virker 
vækstfremmende, og dermed forbedre 
befolkningens velfærd; 
støtteprogrammerne vil også bidrage til 
reform af nøglesektorerne med henblik på 
oprettelse af et frihandelsområde med EF

- støtteprogrammerne skal være tilpasset 
den særlige situation i det enkelte land og 
tage hensyn til de økonomiske og sociale 
vilkår

- støtteprogrammerne skal være tilpasset 
den særlige situation i det enkelte land og 
tage hensyn til de økonomiske og sociale 
vilkår

- støtteprogrammerne skal omfatte 
foranstaltninger, der navnlig skal tage 
sigte på at afbøde de negative følger, som 
processen for økonomisk omstilling og 
gennemførelsen af et Euro-Middelhavs-

- støtteprogrammerne skal omfatte 
ledsageforanstaltninger på det sociale og 
beskæftigelsesmæssige plan til processen 
for økonomisk omstilling og 
gennemførelsen af et Euro-Middelhavs-
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frihandelsområde vil kunne få socialt og 
beskæftigelsesmæssigt, især for dårligt 
stillede befolkningsgrupper

frihandelsområde og råde bod på de 
negative virkninger, som denne proces vil 
kunne få socialt og beskæftigelsesmæssigt, 
især for sociale grupper og de dårligst 
stillede befolkningslag

- støtten vil blive udbetalt i trancher I form 
af direkte budgetstøtte, efterhånden som de 
(sektor)mål, der er aftalt i 
støtteprogrammet, opfyldes.

- støtten vil blive udbetalt i trancher i form 
af direkte budgetstøtte, efterhånden som de 
(sektor)mål, der er aftalt i 
støtteprogrammet, opfyldes.

For at kunne modtager støtte skal følgende 
kriterier være opfyldt:

For at kunne modtager støtte skal følgende 
kriterier være opfyldt:

- det pågældende land skal sætte sig for at 
gennemføre et reformprogram, der er 
godkendt af Bretton Woods-institutionerne, 
eller iværksætte programmer, der er 
godkendt som svarende hertil, i samråd 
med disse institutioner, men ikke 
nødvendigvis med finansiel støtte fra disse, 
afhængigt af reformernes omfang og 
effektivitet

- det pågældende land skal sætte sig for at 
gennemføre et reformprogram, der er 
godkendt af Bretton Woods-institutionerne, 
eller iværksætte programmer, der er 
godkendt som svarende hertil, i samråd 
med disse institutioner, men ikke 
nødvendigvis med finansiel støtte fra disse, 
afhængigt af reformernes omfang og 
effektivitet

- der skal tages hensyn til landets 
økonomiske situation på makro-økonomisk 
plan (gældsbyrden, omkostningerne til 
renter og afdrag, betalingsbalancen, 
budgetsituationen, den monetære situation, 
indkomsten pr. indbygger og 
arbejdsløshedstallene) og på sektor-
reformplan med henblik på at skabe et 
frihandelsområde med Det Europæiske 
Fællesskab.

- der skal tages hensyn til landets 
økonomiske situation på makro-økonomisk 
plan (gældsbyrden, omkostningerne til 
renter og afdrag, betalingsbalancen, 
budgetsituationen, den monetære situation, 
indkomsten pr. Indbygger og 
arbejdsløshedstallene) og på sektor-
reformplan med henblik på at skabe et 
frihandelsområde med Det Europæiske 
Fællesskab.

Begrundelse:

Det drejer sig om en præcisering, der skal ledsage den økonomiske overgang i 
partnerlandene.

Sideløbende med forberedelse af en frihandelszone bør også de negative virkninger af 
strukturtilpasningen udlignes.

(Ændringsforslag 34)
BILAG , PUNKT 1), litra b), fjerde led

Bilag II, del I, litra b), fjerde led (forordning (EF) nr. 1488/96)

- støtten vil blive udbetalt i trancher i form 
af direkte budgetstøtte, efterhånden som de 
(sektor)mål, der er aftalt i 
støtteprogrammet, opfyldes.

- støtten vil blive udbetalt i trancher i form 
af direkte budgetstøtte, efterhånden som de 
(sektor)mål, der er aftalt i 
støtteprogrammet, opfyldes. En hurtig 
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udbetaling er et af de væsentligste 
kendetegn i støtteprogrammerne.

Begrundelse:

Sideløbende med forberedelse af en frihandelszone bør også de negative virkninger af 
strukturtilpasningen udlignes.

(Ændringsforslag 35)
BILAG, PUNKT 1b) (nyt)

Bilag II, del II, led 1-13 (forordning (EF) nr. 1488/96)

Del II, led 1-13 erstattes af følgende:
II. Støtten til at opnå en bedre 
socioøkonomisk balance omfatter 
navnlig:
- Borgernes og det civile samfunds 
deltagelse i gennemførelsen af den 
økonomiske og samfundsmæssige 
udvikling:
- Bidrag til forbedring af sociale tjenester, 
især på områderne sundhed, 
familieplanlægning, vandforsyning, 
sanering og tildeling af boliger gennem 
støtte til udarbejdelsen af en strategi og 
modelprojekter
- Bekæmpelse af fattigdom;
- Harmonisk og integreret udvikling i 
landområder; udvikling i byområder og 
forbedring af levevilkårene i byerne;
- Øget samarbejde inden for fiskeri og 
bæredygtig udnyttelse af havets 
ressourcer;
- Øget samarbejde på miljøområdet;
- Tilpasning af de økonomiske 
infrastrukturer, navnlig på områderne 
transport, energi, udvikling af 
landområder og udvikling af landbruget, 
informationsteknologier og 
telekommunikation;
- Integreret udvikling af de menneskelige 
ressourcer som supplement til 
medlemsstaternes programmer, især på 
området permanent erhvervsuddannelse 
som led i det industrielle og 
landbrugsmæssige samarbejde samt 
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forbedring af mulighederne for 
videnskabelig og teknologisk forskning;
- Styrkelse af demokratiet og overholdelse 
af menneskerettigheder samt beskyttelse 
af menneskerettighederne navnlig 
gennem samarbejde i de anerkendte 
organisationer og institutioner, der er 
anerkendt i Det Europæiske Fællesskab 
og i Middelhavslandene;
- Kulturelt samarbejde og udveksling af 
unge;
- Optagelse af studerende, der stadig er 
under uddannelse, med henblik på at 
fremme deres senere beskæftigelse i deres 
oprindelseslande, samt optagelse af unge 
praktikanter i europæiske virksomheder 
på grundlag af tidsbegrænsede 
kontrakter;
- Fremme og oprettelse af arbejdspladser 
for kvinder og uddannelse af kvinder; i 
den forbindelse skal der tages hensyn til 
de kønsspecifikke aspekter ved alle 
initiativer indenfor rammerne af denne 
forordning;
- Ansvar for forvaltning og gennemførelse 
af mindre projekter kan uddelegeres til 
Det Europæiske Fællesskabs eksterne 
delegationer i partnerlandene.

Begrundelse:

En styrkelse af demokratiet og respekten for menneskerettighederne skal give sig udslag i 
samarbejde mellem anerkendte organisationer og institutter i Unionen og middelhavslandene. 
Dette er alt sammen foranstaltninger, ved hjælp af hvilke de negative virkninger for den 
økonomiske omstrukturering skal udlignes, og ved hjælp af hvilke man forsøger at fremme 
udveksling og beskyttelse af de grupper, der er dårligst stillede. For at fremskynde 
gennemførelse af mindre projekter er det tilrådeligt at overdrage bestemte ansvarsområder til 
Det Europæiske Fællesskabs eksterne delegationer.

(Ændringsforslag 36)
BILAG, PUNKT 1a) (nyt)

Bilag II, del II, sjette led (forordning (EF) nr. 1488/96)

I bilaget affattes del II, sjette led på 
følgende måde:
- Miljøbeskyttelse og -forbedring gennem 



PE 286.091 26/53 RR\418886DA.doc

DA

særlig hensyntagen til 
forsigtighedsprincippet og forebyggelse i 
forbindelse med støtte til økonomisk 
udvikling gennem øget samarbejde på 
miljøområdet, især som led i 
handlingsplanen på kort og mellemlang 
sigt for miljøområdet.

Begrundelse:

Et øget miljøpolitisk samarbejde er kun et mål, der helliger midlet, medens hovedformålet er 
miljøbeskyttelse og forbedring af miljøet. Dette mål bør udtrykkeligt anføres som værende et 
mål. Som det var tilfældet med forordningen om strukturfonde, kræves der i dette 
ændringsforslag en gennemførelse af forsigtighedsprincippet. Desuden mindes der heri om 
handlingsplanen for miljøområdet på kort og mellemlang sigt, som blev vedtaget i november 
1997, og som bør skabe rammerne for et øget miljøpolitisk samarbejde.

(Ændringsforslag 37)
BILAG, NR 2)

Bilag II, del II, led 11 (forordning (EF) nr. 1488/96)

2) Del II, led 11, affattes således: 2) Del II, led 11, affattes således:
"– samarbejde og faglig bistand til 
styrkelse af samarbejdet på området 
migration og bekæmpelse af ulovlig 
migration, herunder repatriering af ulovlige 
indvandrere og menneskehandel, styrkelse 
af domstolssamarbejdet i civilretlige 
anliggender og samarbejde om 
forebyggelse og bekæmpelse af 
kriminalitet, herunder ulovlig 
narkotikahandel;"

"– samarbejde og faglig bistand til 
styrkelse af samarbejdet på området 
migration og bekæmpelse af ulovlig 
migration, herunder repatriering af ulovlige 
indvandrere

- styrkelse af domstolssamarbejdet i 
civilretlige anliggender og samarbejde om 
forebyggelse og bekæmpelse af 
kriminalitet, herunder ulovlig narkotika- og 
menneskehandel;"

Begrundelse:

Der er tale om en præcisering. Det er i øvrigt ikke hensigtsmæssigt at behandle 
indvandringsproblemer i samme tekst som samarbejdet om kriminalitetsbekæmpelse.

(Ændringsforslag 38)
BILAG, NR. 2A) (nyt)

Bilag II; del III, litra a) (forordning (EF) nr. 1488/96)
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Del III, litra a) affattes således:
a) etablering og udbygning af strukturer 
for regionalt samarbejde mellem 
Middelhavspartnerne og mellem 
Middelhavspartnerne og Den Europæiske 
Union og medlemsstaterne

Begrundelse:

Samarbejdet mellem Middelhavspartnerne indbyrdes og mellem disse og medlemsstaterne 
skal styrkes.

(Ændringsforslag 39)
BILAG, NR. 2B) (nyt)

Bilag II; del III, litra aa) (forordning (EF) nr. 1488/96)

Del III, litra aa) affattes således:
aa) gennemførelse af et samarbejde i de 
internationale organisationer, herunder 
bl.a. Verdenshandelsorganisationen og 
Den Internationale Arbejdsorganisation.

Begrundelse:

Der er tale om en præcisering af de foranstaltninger, der skal gennemføres under 
programmet, og iværksættelsen af et samarbejde mellem Unionen og Middelhavspartnerne 
inden for rammerne af WTO og ILO, f.eks. gennem fælles forberedende møder.

(Ændringsforslag 40)
Bilag, nr. 2b (nyt)

2b. Litra d) i bilaget, del III, affattes 
således::
d) udvekslingen mellem civilsamfundene i 
Unionen og Middelhavspartnerne og 
navnlig gennem styrkelse af de 
foranstaltninger, der gennemføres som 
led i det decentraliserede samarbejde, som 
tager sigte på;
- udvælgelse af ikke-statslige modtagere 
af fællesskabsstøtten
- indførelse på netværk af universiteter og 
forskere, lokalsamfund, 
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sammenslutninger, fagforeninger og ikke-
statslige organisationer, medier, private 
virksomhedsledere samt kulturelle 
institutioner (taget i ordets videste 
forstand) og de øvrige organer, der er 
nævnt i punkt IV. 
Programmerne skal tage sigte på at 
fremme det civile samfunds deltagelse og 
fremkomst inden for partnerlandene, 
navnlig ved at fremme information 
mellem netværkene og skabe varige 
forbindelser mellem netværkspartnerne.

Begrundelse:

Udveksling af information er et middel og ikke et mål i sig selv, civilsamfundets fremkomst og 
dets deltagelse er absolut nødvendig med henblik på gennemførelsen af Barcelona-målene.

(Ændringsforslag 41)
BILAG, NR 2C) (nyt)

Bilag II, del III, litra d) (forordning (EF) nr. 1488/96)

Del III, litra d) affattes således:
d) udveksling mellem civilsamfundene i 
Unionen og Middelhavspartnerne; i 
denne sammenhæng tager det 
decentraliserede samarbejde sigte på:
- udvælgelse af ikke-statslige modtagere 
af fællesskabsstøtten
- indførelse på netværk af universiteter og 
forskere, lokalsamfund, videnskabelige og 
politiske sammenslutninger, 
fagforeninger og private 
virksomhedsledere, ikke-statslige 
organisationer samt medier, og private 
virksomhedsledere samt kulturelle 
institutioner (taget i ordets videste 
forstand) og de øvrige organer, der er 
nævnt i punkt IV.
Programmerne skal tage sigte på at 
fremme information mellem netværkene 
og skabe varige forbindelser mellem 
netværkspartnerne.

Begrundelse:

Videnskabelige og politiske foreninger og institutter skal være omfattet af det decentraliserede 
samarbejde.
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FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets forordning 
om ændring af forordning (EF) nr. 1488/96 om finansielle og tekniske 
ledsageforanstaltninger (MEDA) i forbindelse med reformen af de økonomiske og 
sociale strukturer inden for rammerne af Euro-Middelhavs-partnerskabet (KOM(1999) 
494 – C5-0023/2000 – 1999/0214(CNS))

(Høringsprocedure)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (KOM(1999) 4941),

– hørt af Rådet, jf. EF-traktatens artikel 308 (C5-0023/2000),

– der henviser til forretningsordenens artikel 67,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske 
Forbindelser, Forskning og Energi og udtalelse fra Udvalget om Udenrigsanliggender, 
Menneskerettigheder, Fælles Sikkerhed og Forsvarspolitik samt Budgetkontroludvalget 
(A5-0204/2000),

1. godkender det således ændrede forslag;

2. opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. EF-
traktatens artikel 250, stk. 2;

3. opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, 
Parlamentet har godkendt;

4. kræver, at der indledes samrådsprocedure, hvis Rådet ikke agter at følge den tekst, 
Parlamentet har godkendt;

5. anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i 
væsentlig grad;

6. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

1 EFT C 89E af 28.03.2000, s. 4.
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8. juni 2000

UDTALELSE FRA UDVALGET OM UDENRIGSANLIGGENDER, 
MENNESKERETTIGHEDER, FÆLLES SIKKERHED OG FORSVARSPOLITIK

til Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi

om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning nr. (EF) nr. 1488/96 om finansielle 
og tekniske ledsageforanstaltninger (Meda) i forbindelse med reformen af de økonomiske og 
sociale strukturer inden for rammerne af Euro-Middelhavs-partnerskabet
(KOM(1999) 494 – C5-0023/2000 – 1999/0214(CNS))

Rådgivende ordfører: Sami Naïr 

PROCEDURE

På mødet den 25. januar 2000 valgte Udvalget om Udenrigsanliggender, 
Menneskerettigheder, Fælles Sikkerhed og Forsvarspolitik Sami Naïr til rådgivende ordfører.

På møder den 8. og 21. maj samt den 6. juni 2000 behandlede det udkastet til udtalelse.

På dette/sidstnævnte møde vedtog det enstemmigt nedenstående ændringsforslag.

Til stede under afstemningen var: Baroness Nicholson of Winterbourne (mødeformand), 
William Francis Newton Dunn (næstformand), Sami Naïr (ordfører), Alexandros Baltas, 
Bastiaan Belder, María Carrilho (for Rosa M. Díez González), Michael Cashman (for 
Magdalene Hoff), Joseph Daul (for The Lord Bethell), Giorgos Dimitrakopoulos (for John 
Walls Cushnahan), Pere Esteve, Per Gahrton, Marietta Giannakou-Koutsikou, Alfred Gomolka, 
Klaus Hänsch, Armin Laschet (for Philippe Morillon), Franco Marini, Pedro Marset Campos, 
Emilio Menéndez del Valle, Pasqualina Napoletano, Raimon Obiols i Germa, Arie M. 
Oostlander, Reino Kalervo Paasilinna (for Gary Titley), Jacques F. Poos, Luís Queiró, Jannis 
Sakellariou, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacques Santer, Jürgen Schröder, Mariotto 
Segni (for Cristiana Muscardini), Ioannis Souladakis, Francesco Enrico Speroni, Hannes 
Swoboda, Freddy Thielemans og Matti Wuori.
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KORT BEGRUNDELSE

Kommissionens forslag

Kommissionen har udarbejdet forslag til ændring af Meda-forordningen på grundlag af den 
generelle evaluering af gennemførelsen af forordningen.

Forenklingen af forordningen er baseret på en trestrenget strategi:

 Strømlining af beslutningsprocessen og afkortning af procedurerne. Kommissionen 
skønner, at der kan opnås en tidsbesparelse på tre måneder som følge af denne reform af 
beslutningsprocessen.

 Forbedring af planlægnings- og gennemførelseskapaciteten.

 Styrkelse af Middelhavsdirektoratet i GD for eksterne forbindelser (Relex) med 25 nye 
stillinger.

Kommentarer

Man kan spørge sig selv, om der i dette dokument er taget tilstrækkelig højde for 
udfordringerne i forbindelse med miljøet i Middelhavsområdet og Meda-programmets 
utilstrækkeligheder. På et tidspunkt hvor Kommissionen skønner, at der i Meda bør lægges 
større vægt på økonomisk omstilling og strukturtilpasning med henblik på at etablere en Euro-
Middelhavsfrihandelszone, må der på ny insisteres på den globale strategi, der blev fastlagt i 
Barcelona. Perioden 2000-2006 vil være så meget mere afgørende for Euro-
Middelhavspolitikken, som den vil falde sammen med fasen for gennemførelsen af 
associeringsaftalerne.

I denne tekst tages ikke stilling til det egentlige, for den kommer ikke ind på de centrale 
spørgsmål, som betinger videreførelsen af Euro-Middelhavspartnerskabet såsom:

- udvikling af en produktionsgrundlag ved indførelse af en frihandelszone, som er åben 
ikke blot for industriprodukter, men ligeledes for landbrugsprodukter,

- gennemførelse af ledsageforanstaltninger med henblik på at støtte indførelsen af 
politikker for uddannelse, udvikling af infrastruktur, regionaludvikling og 
lokaludvikling.

Disse ledsageforanstaltninger nødvendiggør, at der bliver mobiliseret finansielle midler, som 
svarer til udfordringerne. I sit nye forslag fremsætter Kommissionen imidlertid slet ikke noget 
forslag til en vejledende finansieringsoversigt. Der anføres heller ikke noget nyt om det 
decentraliserede samarbejde.

Desuden bliver spørgsmålet om migration væsentligt behandlet fra et negativt synspunkt, idet 
bekæmpelse af ulovlig migration og repatriering omtales i det samme afsnit, som omhandler 
narkotikahandel og international kriminalitet.

Konklusioner
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Det koncept, som må danne grundlaget for dette forslag til forordning, bør være tydeligt 
angivet; det drejer sig om:

- at hindre, at disse lande rammes af underudvikling på grund af partnerskabsaftaler, der 
er ulige, fordi det kun drejer sig om frihandelsaftaler;

- at fremme væksten af et produktionsgrundlag inden for landbrug og industri baseret på 
udvikling af privat virksomhed og støtte til små og mellemstore virksomheder og 
mindre og mellemstore industrier;

- at støtte ledsageforanstaltninger (udvikling af virksomheder, uddannelse, infrastruktur, 
lokaludvikling og regionaludvikling) baseret på iværksættelsen af statslige politikker, 
som er baseret på de decentraliserede myndigheder og på alle aktører i det civile 
samfund;

- at muliggøre cirkulation af personer inden for en ramme, som sigter mod at begrænse 
endelige migrationer, som er til skade for oprindelseslandet.

Endelig kan Europa-Parlamentet endnu en gang kun beklage, at det først er blevet hørt ved 
revisionen af Meda-forordningen. Det gentager i den forbindelse sin anmodning om fælles 
beslutningstagning for at sikre, at det deltager fuldt ud i denne type afgørelser, der er så 
vigtige for Unionens liv.
 

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Udenrigsanliggender, Menneskerettigheder, Fælles Sikkerhed og Forsvarspolitik 
opfordrer Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og 
Energi, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin 
betænkning:

Kommissionens forslag 1 Ændringsforslag

(Ændringsforslag 1)
Betragtning 1a (ny)

(1a) Der findes et uacceptabelt misforhold 
på Unionens politiske og økonomiske 
dagsorden mellem den absolutte prioritet, 
der gives til udvidelsen af EU med 
landene i Nordeuropa, Central- og 
Østeuropa i forhold til den betydning, der 
tillægges Barcelona-processen, hvori der 
næppe er sket væsentlige fremskridt i de 
sidste år.

1 EFT C  .
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Begrundelse:

Man må klart bekende sig til Middelhavsområdet ved at afpasse støtten i forhold til den støtte, 
der bevilges til landene i Østeuropa.

(Ændringsforslag 2)
Betragtning 2

(2) Middelhavsregionen er et prioriteret 
område for Den Europæiske Union, og 
Middelhavspartnernes politiske, 
økonomiske og sociale udvikling er en 
stadig større udfordring.

De budgetmidler, som hidtil er stillet til 
rådighed, svarer hverken til ambitionerne 
eller muliggør en effektiv 
gennemførelseskapacitet.

Begrundelse:

Idem.

(Ændringsforslag 3)
Betragtning 3 a (ny)

(3a) Det er absolut nødvendigt at styrke 
det regionale samarbejde og syd-syd-
samarbejdet ved at hellige det større 
ressourcer og mere politisk og teknisk 
støtte samt ved at begynde med visse 
allerede konsoliderede zoner som Den 
Arabiske Maghreb-Union.

Begrundelse:

Samarbejdet er ikke tilstrækkeligt, og Kommissionen må være mere opmærksom på det.

(Ændringsforslag 4)
Betragtning 5a (ny)

(5a) Det er vigtigt, at den nye Meda-
forordning garanterer afbalanceret og 
bæredygtig politisk, økonomisk og social 
udvikling og respekt for miljøet, idet det 
civile samfund inddrages i udformningen 
og evalueringen af programmer og 
projekter, og betydningen af mindre 
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projekter i den henseende understreges. 
Der skal udarbejdes hensigtsmæssige 
programmer, og betingelserne for 
gennemførelsen af dem skal fastlægges.

Begrundelse:

Kommissionen har til hensigt gradvist at trække sig tilbage fra mindre projekter, men de 
spiller netop en meget vigtig rolle i udviklingen af Euro-Middelhavspartnerskabet især med 
henblik på ikke-statslige organisationer og civilsamfundet, og der må tages behørigt hensyn 
til dem.

(Ændringsforslag 5)
Betragtning 6a (ny)

(6a) Da Meda-programmet er 
finansieringsinstrumentet for Euro-
Middelhavspartnerskabet som helhed, er 
det på tide, at alle områder af Barcelona-
erklæringen bliver finansieret inden for 
disse rammer, og især det tredje område, 
som hidtil er blevet stærkt forsømt – det 
kulturelle og det sociale område. 

Begrundelse:

Selv om flere områder af samarbejdet er blevet fastlagt, lader de hidtidige tyngdepunkter til at 
have ligget fortrinsvis i områderne økonomisk omstrukturering og strukturtilpasning. 
Samarbejdet inden for det kulturelle og sociale område blev derimod forsømt, og også 
partnerlandene kræver, at dette område får mere opmærksomhed.

(Ændringsforslag 6)
Artikel 1, stk. 1

1) Artikel 1, stk. 3, ophæves Udgår.

Begrundelse:

Det drejer sig om at genetablere henvisningen til finansieringsoversigten. Det beløb, der er 
afsat til Meda II, bør være mindst lige så stort som beløbet til Meda I, idet der tages højde for, 
at rammebeløbet for Meda II skal dække syv års bistand til 12 og herefter 13 tredjelande i 
Middelhavsområdet.
Partnerskabet mister sin mening, hvis der ikke sker en nødvendig henvisning til de konkrete 
finansielle forpligtelser i forordningen. Af denne finansieringsramme bør der endvidere 
afsættes et højere beløb til det regionale samarbejde.

(Ændringsforslag 7)
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Artikel 1, stk. 3, litra a)

a) I stk. 3 affattes tredje punktum som 
følger:
"Under hensyntagen til 
markedsforholdene udgør godtgørelsen 
mellem 1% og 3%."

Udgår

Begrundelse:

Formålet med ændringsforslaget er at opretholde støtten til miljøprogrammer og –projekter 
på 3%. En sænkning af denne sats vil foranledige middelhavslandene til ikke at gennemføre 
sådanne projekter, fordi det kortsigtede økonomiske udbytte ofte er begrænset.

(Ændringsforslag 8)
Artikel 1, stk. 4a (nyt)

4a. Artikel 8, stk. 4, ændres som følger:
4. Kommissionen fremlægger i 
samarbejde med medlemsstaterne på 
begæring dokumentation til alle 
interesserede firmaer, organisationer, 
institutioner og medlemmer af det civile 
samfund i hele Fællesskabet og i 
partnerlandene om de generelle aspekter 
af MEDA-programmerne og 
betingelserne for at deltage i dem.

Begrundelse:

Formålet med dette ændringsforslag er at øge udbredelsen af oplysninger til repræsentanter 
for det civile samfund, som måtte være interesserede i Meda-programmerne både i 
Fællesskabet og i partnerlandene.

(Ændringsforslag 9)
Artikel 1, stk. 8, litra b)

b) Stk. 2, første punktum, affattes således: b) Stk. 2, første punktum, affattes således:
"Kommissionen og Banken evaluerer de 
vigtigste af de projekter og indsatssektorer, 
der vedrører dem begge, for at afgøre, om 
målene er nået, og for at opstille 
retningslinjer med det formål at gøre de 
fremtidige aktiviteter mere effektive."

"Kommissionen og Banken evaluerer de 
vigtigste af de projekter og indsatssektorer, 
der vedrører dem begge, for at afgøre, om 
målene er nået, og for at opstille 
retningslinjer med det formål at gøre de 
fremtidige aktiviteter mere effektive."
De sender disse evalueringsrapporter til 
Euro-Middelhavsforummet

Begrundelse:
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Da der i alle tilfælde bør sikres parlamentarisk kontrol med evalueringen, er det væsentligt at 
overdrage dette hverv direkte til Euro-Middelhavsforummet.(Ændringsforslag 10)

Bilag, artikel 2

2) Del II, ellevte led, affattes således: 2) Del II, ellevte led, affattes således:
"– samarbejde og faglig bistand til 
styrkelse af samarbejdet på området 
migration og bekæmpelse af ulovlig 
migration, herunder repatriering af ulovlige 
indvandrere og menneskehandel, styrkelse 
af domstolssamarbejdet i civilretlige 
anliggender og samarbejde om 
forebyggelse og bekæmpelse af 
kriminalitet, herunder ulovlig 
narkotikahandel;"

"– samarbejde og faglig bistand til 
styrkelse af samarbejdet på området 
migration og bekæmpelse af ulovlig 
migration, herunder repatriering af 
ulovlige indvandrere,
- samarbejde og teknisk bistand med 
henblik på gennemførelse af en mere 
fleksibel visumpolitik for at dette element 
ikke længere skal udgøre en hindring for 
udveksling af mennesker mellem 
civilsamfundene i Europa og 
Middelhavsområdet,
- styrkelse af domstolssamarbejdet i 
civilretlige anliggender, bekæmpelse 
af kriminalitet navnlig narkotika-
handel og menneskehandel;"

Begrundelse:

Det er ikke hensigtsmæssigt under det samme led at samle samarbejde på områder som: 
"ulovlig migration", "menneskehandel", "kriminalitet", "narkotikahandel", idet der risikeres 
en sammenblanding.

(Ændringsforslag 11)
Bilag, artikel 2a (ny)

- indførelsen af politikker for 
udviklingsbistand indeholdende:
* udarbejdelse af politikker for støtte til 
projekter, mikroprojekter for migranter i 
oprindelseslande, 
* udarbejdelse af instrumenter, der gør 
det muligt at lede indvandrernes 
opsparing til produktiv investering i 
oprindelseslandet, modtagelse af 
studerende under uddannelse inden for 
rammerne af foranstaltninger, som 
fremmer deres anvendelighed i 
oprindelseslandet,
* samt modtagelse af unge praktikanter i 
virksomheder i Europa på grundlag af 
midlertidige kontrakter.

Begrundelse:
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Det drejer sig om at anerkende indvanderer, som er lovligt etableret på EU’s område som 
formidlere af udviklingsbistand for deres oprindelseslandt.

(Ændringsforslag 12)

Bilag, nr. 2b (nyt)

2b. Litra d) i bilaget, del III, affattes 
således:
d) udvekslingen mellem civilsamfundene i 
Unionen og Middelhavspartnerne, 
navnlig gennem styrkelse af de 
foranstaltninger, der gennemføres som 
led i det decentraliserede samarbejde, som 
tager sigte på;
- udvælgelse af ikke-statslige modtagere 
af fællesskabsstøtten
- indførelse på netværk af universiteter og 
forskere, lokalsamfund, 
sammenslutninger, fagforeninger og ikke-
statslige organisationer, medier, private 
virksomhedsledere samt kulturelle 
institutioner (taget i ordets videste 
forstand) og de øvrige organer, der er 
nævnt i punkt IV. 
Programmerne skal tage sigte på at 
fremme det civile samfunds deltagelse og 
fremkomst inden for partnerlandene, 
navnlig ved at fremme information 
mellem netværkene og skabe varige 
forbindelser mellem netværkspartnerne.

Begrundelse:

Udveksling af information er et middel og ikke et mål i sig selv, civilsamfundets opståen og 
dets deltagelse er absolut nødvendig med henblik på gennemførelsen af Barcelona-målene.

20. juni 2000

UDTALELSE FRA BUDGETUDVALGET

til Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi

om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1488/96 om finansielle og 
tekniske ledsageforanstaltninger (MEDA) i forbindelse med reformen af de økonomiske og 
sociale strukturer inden for rammerne af Euro-Middelhavs-partnerskabet 
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(KOM(1999) 494 – C5-0023/2000 – 1999/0214(CNS))

Rådgivende ordfører: Kathalijne Maria Buitenweg

PROCEDURE

På mødet den 19. april 2000 valgte Budgetudvalget Kathalijne Maria Buitenweg til 
rådgivende ordfører.

På mødet den 6. juni 2000 behandlede det udkastet til udtalelse.

På dette møde vedtog det enstemmigt nedenstående ændringsforslag.

Til stede under afstemningen var: Terence Wynn (formand), Reimer Böge, Bárbara Dührkop 
Dührkop og Giuseppe Pisicchio (næstformænd), Kathalijne Maria Buitenweg (ordfører), 
Ioannis Averoff, Joan Colom i Naval, Gianfranco Dell'Alba (for Wolfgang Ilgenfritz), Den 
Dover, Göran Färm, Markus Ferber, Colette Flesch (for Anne Elisabet Jensen), Salvador 
Garriga Polledo, Neena Gill, Catherine Guy-Quint, Jutta D. Haug, Juan Andrés Naranjo 
Escobar, Giovanni Saverio Pittella, Encarnación Redondo Jiménez (for Armin Laschet), Alejo 
Vidal-Quadras Roca, Kyösti Tapio Virrankoski, Ralf Walter og Brigitte Wenzel-Perillo.
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KORT BEGRUNDELSE

Baggrund

Med forslaget tilsigtes det at ændre forordning (EF) nr. 1488/96, som dannede retsgrundlag 
for MEDA I-programmet 1995-1999. Med ændringen af den oprindelige forordning foreslår 
Kommissionen, at der for perioden 2000-206 indledes et MEDA II-program. Kommissionens 
forslag er resultatet af den evaluering, der efter artikel 15, stk. 6, skal gennemføres af 
forordningen, og som blev afsluttet i 1999. Ud fra denne evaluering vil Kommissionen 
foretage en række forbedringer og navnlig i den måde, forordningen gennemføres på. Den 
oprindelige forordning udløber imidlertid ikke, og den ville fortsat udgøre et fyldestgørende 
retsgrundlag, selv om den blev videreført uændret. Traktatgrundlaget er artikel 308 (simpel 
høring, enstemmighed i Rådet).

For den femårige periode 1995-1999 udgjorde det finansielle referencegrundlag for MEDA-
programmet 3.424 mio. € (artikel 1, stk. 3). På daværende tidspunkt var det en yderst følsom 
politisk afgørelse at fastsætte dette beløb, fordi det var knyttet til det omstridte spørgsmål om, 
hvor mange penge EF skulle bidrage med til de central- og østeuropæiske lande (CØL). Dette 
anliggende blev betragtet som afklaret på Det Europæiske Råds samling i Cannes, da de 
respektive bevillingstildelinger til de to regioner (nemlig CØL og Middelhavsområdet) blev 
fastlagt efter et forhold på 5 til 3,5, således at Middelhavslandene i gennemsnit skulle 
modtage 70% af bevillingerne tildelt CØL.

Af de eksisterende store programmer under udgiftsområde 4 i de finansielle overslag er 
MEDA-programmet det sidste, som nu skal fornyes for perioden 2000-2006. Kommissionen 
har allerede indføjet det i sin finansielle planlægning for samme periode og anført, at det 
meget vel kunne forventes at få tildelt omkring 25% af de samlede bevillinger under 
udgiftsområde 4 (dokumentet fra maj 1999 om det planlagte program).

Siden da er der selvsagt opstået nye behov, som må dækkes under udgiftsområde 4 (Kosovo 
og de vestlige Balkanlande), og som led i bestræbelserne på at tilvejebringe de nødvendige 
midler har Kommissionen indledt en ny manøvre i den finansielle planlægning, hvis resultater 
blev forelagt i den meddelelse, som ledsagede støtteforslagene for de vestlige Balkanlande. 
Tabellen i bilaget indeholder en oversigt over den af Kommissionen tilsigtede 
programplanlægning for MEDA.

Hovedemnet – den fremtidige finansielle tildeling

Hovedparten af drøftelsen vil være koncentreret om dette emne. Det er imidlertid vigtigt at 
minde om Parlamentets traditionelle opfattelser samt om reglerne fastlagt i den 
interinstitutionelle aftale (IIA). Det første spørgsmål er, hvorvidt der skal indgå et beløb i 
lovgivningen. I artikel 34 i IIA er der fastsat følgende: "Retsakter om flerårige programmer, 
som ikke vedtages efter den fælles beslutningsprocedure, indeholder ikke et "beløb, som 
skønnes nødvendigt".".. I forslaget til MEDA II har Kommissionen ikke indsat noget beløb, 
hvilket er helt i overensstemmelse med IIA. Budgetudvalget bør anbefale det 
korresponderende udvalg (ITRE – Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske 
Forbindelser, Forskning og Energi) at tilslutte sig denne indfaldsvinkel.

Parlamentets traditionelle holdning for programmer, som ikke falder ind under den fælles 
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beslutningsprocedure, er, at beløbene til de forskellige programmer, herunder også de 
flerårige, fastsættes under den årlige budgetprocedure. Hvis der nævnes beløb i lovgivning, 
eller hvis Kommissionen i et programplanlægningsdokument anfører beløb, eller hvis Det 
Europæiske Råd foreslår et beløb, er ingen af disse bindende for budgetmyndigheden. Det 
beløb, som tildeles et program, afhænger bl.a. af budgetmyndighedens vurdering af det 
pågældende programs hidtidige gennemførelse og fremtidsforventningerne hertil.

En udtalelse om et lovgivningsforslag er ikke det rette sted for en tilbundsgående gennemgang 
af MEDA-programmets relative fordele, når det gælder den finansielle planlægning for 
perioden 2000-2006. Ordføreren vil dog gerne minde Budgetudvalget og det 
korresponderende udvalg om, at der er ganske store problemer med gennemførelsen af 
MEDA. Af de 3.475 mio. €, som blev tildelt til programmet for perioden 1995-1999, var 
størsteparten (nemlig 3.427 mio. €) forpligtet ved udgangen af 1999, hvorimod det forholder 
sig overmåde dårligt for betalingernes vedkommende. Ved udgangen af 1999 var der kun 
gennemført 900 mio. € i betalinger, og der mangler stadig at blive gennemført 2.573 mio. €. 
Med det nuværende gennemførelsestempo vil det tage Kommissionen 8,5 år at indhente dette 
efterslæb – hvilket også kommissionsmedlem PATTEN anførte som eksempel, da han i 
Strasbourg i maj måned forelagde planerne om reform af de eksterne forbindelser.

Årsagerne til den dårlige gennemførelse

En af årsagerne til de dårlige gennemførelsesresultater er i mange tilfælde de utallige 
procedurer og afgørelser, som skal være afviklet, inden Kommissionen kan udbetale penge. 
Kommissionsmedlem PATTEN beskriver dette problem i meddelelsen om reformerne1. En 
væsentlig årsag til blokeringer og forsinkelser ligger i komitologisystemet – udvalgene 
bestående af repræsentanter for medlemsstaternes regeringer formodes egentlig at "bistå" 
Kommissionen med gennemførelsen, men de udgør snarere i stigende grad en kilde til 
problemer i så henseende. Dette erkendes også i Kommissionens MEDA-forordningsforslag, 
hvor der foreslås ændringer i komitologiprocedurerne.

Parlamentets traditionelle holdning er, at Kommissionen ifølge traktaten (artikel 274) har 
eneansvaret for budgettets gennemførelse. Det henhører ene og alene under Kommissionens 
ansvarsområde at træffe finansielle afgørelser til gennemførelse af budgettet. Ikke desto 
mindre er det en offentlig hemmelighed, at medlemsstaterne udnytter komitologiudvalgene til 
at blande sig i Kommissionens forvaltning af programmer – og det sker ofte i den fase, hvor 
der skal træffes individuelle finansieringsafgørelser.

Den oprindelige forordning var særdeles stramt opbygget og gav stort set ikke Kommissionen 
noget manøvreringsspillerum. Hver eneste finansiel afgørelse skal forelægges det såkaldte 
MED-udvalg. Ydermere er den anvendte komitologiprocedure, nemlig et forskriftsudvalg, den 
værste af slagsen. Den gør det i tilfælde af uoverensstemmelser obligatorisk at inddrage 
Rådet, hvilket sætter Kommissionen i en overmåde svag position. Det kræver flere måneder, 
hver gang et projekt skal igennem komitologiproceduren, og Kommissionen nævner, at det 
beklageligvis tilmed skal ske to gange.

Med kommissionsforslaget ændres ovennævnte komitologiudvalg til et forvaltningsudvalg. 

1 Meddelelse af 16. maj 2000 til Kommissionen om reform af forvaltningen af den eksterne 
støtte. Jf. også det udførlige forhandlingsreferat for Parlamentets møde samme dato.
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Efter de nye komitologibestemmelser vedtaget i juni finder Kommissionen, at dette er den 
mest hensigtsmæssige udvalgstype til forvaltningen af et program. Men selv et 
forvaltningsudvalg giver medlemsstaterne alt for meget kontrol over tingene. Derfor foreslår 
ordføreren at følge Budgetudvalgets sædvanlige holdning gående ud på at arbejde med et 
rådgivende udvalg; på den måde bevares Kommissionens traktatbestemte ansvar for at 
gennemføre budgettet.

Kommissionen vil også strømline komitologiarbejdet på den måde, at arten af de afgørelser, 
den skal forelægge for MED-udvalget, skal være begrænset til vejledende dokumenter og ikke 
omfatte afgørelser om individuelle projekter. MED-udvalget vil således kun blive hørt om den 
"globale tildeling" til en serie af projekter i en større plan. Situationen er dog fortsat ikke 
tilfredsstillende, idet Kommissionen selv kun kan træffe finansielle afgørelser om beløb under 
2 mio. €, og det kan den kun, hvis pengene udgør en del af en global tildeling, som MED-
udvalget allerede har godkendt. Større projekter vil blive opført på listen over vejledende 
programmer, som MED-udvalget også skal godkende.

Ordføreren ønsker at stille ændringsforslag, som genetablerer Kommissionens 
handlefrihed til at gennemføre budgettet i eget ansvarsregi

Andre anliggender

Med hensyn til personalestaben ønsker Kommissionen at styrke RELEX-GD med 25 
stillinger gennem intern omplacering i Kommissionen for derved bedre at kunne varetage det 
nye MEDA-programs gennemførelse. Kommissionens forslag under den aktivitetsbaserede 
budgetplanlægning (AB) kan meget vel frigøre stillinger i andre sektorer, og disse stillinger 
kunne så gå til MEDA. Derfor bør dette ønske fra Kommissionens side blot holdes in mente, 
indtil Kommissionen i september offentliggør sine nye personalebehov. Desuden bemærker 
ordføreren den manglende finansieringsoversigt svarende til kravene i finansforordningen 
(artikel 3) og navnlig kravet om, at enhver væsentlig ændring i stillingsantallet skal angives. 
Efter at have afsluttet det interne programomlægningsarbejde for perioden 2000-2006 bør 
Kommissionen nu forelægge sin finansieringsoversigt.

Med hensyn til MEDA-demokratiseringsprocessen har EP altid tillagt dette stor betydning, 
og det ville være ønskeligt, at de forventede udgifter til denne del af MEDA-programmet var 
synlige på budgettet, således at Parlamentet kan overvåge dem. Som følge af den nye interne 
programplanlægning under udgiftsområde 4 og bestræbelserne på at frigøre ressourcer 
gennem omplacering har Kommissionen ikke længere ønsket at operere med en særskilt 
budgetpost for MEDA på 2001-FBF. Ordføreren håber, at Parlamentet af ovennævnte årsager 
vil vedtage at bibeholde den særskilte budgetpost for MEDA-demokratiseringsprocessen. 

Med hensyn til projekter af mindre omfang foruroligede det Europa-Parlamentet, at 
projekter af mindre omfang til fordel for NGO'er, menneskerettigheder, kønsaspekter, miljø 
og det civile samfund både i MEDA som sådan og i MEDA-demokratiseringsprocessen vil 
blive offer for tendensen til fortrinsvis at støtte stort anlagte projekter. EP vil minde 
Kommissionen om, at det i retningslinjerne for 20001 anmodede om en forenkling af 
procedurerne for projekter af mindre omfang. En lang række af den slags projekter, som for få 
penge giver stort udbytte, må indgå både i MEDA og i MEDA-demokratiseringsprocessen, 

1 Beslutning baseret på Haug-betænkningen, pkt. 34, protokol fra mødet den 30. marts.
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hvilket bør afspejles i budgettet.

Med hensyn til Cyperns, Maltas og Tyrkiets status har Kommissionen foreslået, at den 
finansielle støtte til Cypern og Malta placeres under udgiftsområde 7. Parlamentet har allerede 
i sin udtalelse om forslag til Rådets forordning om iværksættelsen af foranstaltninger som led 
i førtiltrædelsesstrategien for Cypern og Malta udtalt, at disse lande fortsat bør modtage støtte 
under MEDA1. 

I øjeblikket modtager Cypern og Malta støtte til regionale programmer. Ifølge samme logik 
skal finansiel støtte til nationale programmer under MEDA for Tyrkiets vedkommende derfor 
indplaceres under udgiftsområde 7, så snart der er indgået en tiltrædelsesaftale med Tyrkiet. 
Landet vil derefter fortsat modtage støtte til regionale programmer under MEDA. 

1 Jf. EP's udtalelse om forslag til Rådets forordning om iværksættelsen af foranstaltninger som 
led i førtiltrædelsesstrategien for Cypern og Malta (KOM(1999) 535 – C5-0308/1999 – 
1999/0199(CNS)) A5-0029/2000, ændring 11, hvormed der blev indføjet en betragtning 8a 
(ny) med følgende ordlyd: "(8a) Cypern og Malta deltager i Meda-faciliteten på de fastlagte 
vilkår", protokol fra mødet den 17. februar 2000 – foreløbig udgave.
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mio. € 

B1999 B2000 2001 2002 2003 2004 2005

Plnlagt program, maj 1999 1.094,000 1.146,200 1.169,200 1.192,500 1.216,400 1.240,700 1.265,500

Planlagt program, maj 2000 5.506,000 1.094,000 1.144,543 1.027,000 1.060,000 1.130,000 1.200,000 1.239,000

1993-1999 2000-2006

Udgiftsområde 4 29.514,000 36.663,000 24,2%

Middelhavslandene 5.506,000 8.100,000 47,1%

procentvis andel 18,7% 22,1%

DISPONIBLE BEVILLINGER I ALT

Udgiftsområde 4 9,6% 2,2% I alt gennemført

Aktioner for Middelhavslande 18,2% 2,4%

I alt gennemførte betalinger

Kilde: Kommissionen 1998 - årsrapport om MEDA, rapport om gennemførelsen i 1999, Endnu ikke gennemførte FB

            meddelelse om den finansielle planlægning under udgiftsområde 4 for perioden 2000-2006. Endnu ikke gennemførte BB

1999

1995-1998

1999

procentvis stigning i forh. 
til den foregående periode

Gennemførelse af MEDA 1995-1999

Udgiftsområde 4 - Udgifter til aktioner til fordel for Middelhavslandene - Kommissionens planlagte program

1995-1998

gennemsnitlig årlig stigning

Middelhavslandenes andel af aktioner under udgiftsområde 4

I alt      1993-
1999
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ÆNDRINGSFORSLAG

Budgetudvalget opfordrer Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, 
Forskning og Energi, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag 
i sin betænkning:

Kommissionens forslag 1 Ændringsforslag

(Ændringsforslag 1)
Betragtning 11

(11) Da foranstaltningerne til 
gennemførelse af denne forordning er 
foranstaltninger til gennemførelse af et 
program som omhandlet i artikel 2 i 
Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 
1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår 
for udøvelsen af de 
gennemførelsesbeføjelser, der tillægges 
Kommissionen2, bør disse 
foranstaltninger vedtages efter 
forvaltningsproceduren, jf. Artikel 4 i 
nævnte afgørelse.

(11) Kommissionen gennemfører 
budgettet på eget ansvar, jf. traktatens 
artikel 274; foranstaltningerne til 
gennemførelse af denne forordning er 
fortrinsvis af finansiel art og henhører 
derfor under Kommissionens eneansvar; 
proceduren med rådgivende udvalg som 
omhandlet i artikel 2 i Rådets 
afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om 
fastsættelse af de nærmere vilkår for 
udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, 
der tillægges Kommissionen, er den mest 
hensigtsmæssige procedure for 
vedtagelsen af sådanne foranstaltninger.

Begrundelse:

Kun proceduren med et rådgivende udvalg giver Kommissionen den nødvendige 
traktatbestemte handlefrihed til at udøve sit ansvar for budgettets gennemførelse.

(Ændringsforslag 2)
Betragtning 4a (ny)

(4a) Det er meget afgørende, at den nye 
MEDA-forordning sikrer en afbalanceret 
og bæredygtig politisk, økonomisk og 
social udvikling samt respekt for miljøet, 
samtidig med at det civile samfund 
inddrages i udformningen og 
evalueringen af programmer og projekter, 
og at betydningen af projekter af mindre 

1 EFT C 89 af 28.3.2000.
2 EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.
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omfang understreges.

Begrundelse:

Kommissionen har til hensigt efterhånden at trække sig ud af projekter af mindre omfang, men 
netop disse projekter spiller en yderst vigtig rolle i udviklingen af Euro-Middelhavs-
partnerskabet, og der skal tages behørigt hensyn hertil.

(Ændringsforslag3)
Betragtning 8a (ny)

(8a) Den økonomiske støtte til nationale 
programmer under MEDA bør for 
Tyrkiets vedkommende indplaceres under 
udgiftsområde 7, så snart der er aftalt et 
førtiltrædelsesinstrument med Tyrkiet.

Begrundelse:

Ovenstående svarer til Parlamentets holdning i den tilsvarende situation for Cypern/Malta.

(Ændringsforslag4)
ARTIKEL 1, NR. 7

Artikel 11, stk. 1, 2, og 3 (forordning 1488/96)

7) Artikel 11, stk. 1, 2 og 3, affattes 
således:

7) Artikel 11, stk. 1, 2 og 3, affattes 
således:

"1. Kommissionen bistås af "MEDA-
udvalget", (herefter benævnt 
"Udvalget").

"1. Kommissionen bistås af "MEDA-
udvalget", (herefter benævnt 
"Udvalget").

2. Når der henvises til dette stykke, 
finder forvaltningsproceduren efter 
artikel 4 i afgørelse 1999/468/EF 
anvendelse i henhold til dennes 
artikel 7, stk. 3.

2. Når der henvises til dette stykke, 
finder rådgivningsproceduren efter 
artikel 3 i afgørelse 1999/468/EF 
anvendelse.

2a. Europa-Parlamentet holdes 
regelmæssigt underrettet af 
Kommissionen om udvalgenes 
arbejde. Det skal med henblik herpå 
have tilsendt dagsordener for 
udvalgenes møder, de udkast, 
udvalgene får forelagt vedrørende 
gennemførelsesforanstaltninger til 
retsakter, der er vedtaget efter 
proceduren i traktatens artikel 251, 
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udvalgenes afstemningsresultater og 
mødeprotokoller samt lister over de 
myndigheder og organer, hvortil de 
personer, som medlemsstaterne 
udpeger som deres repræsentanter, 
er knyttet. Europa-Parlamentet skal 
ligeledes underrettes om enhver 
foranstaltning og ethvert forslag til 
foranstaltninger, som 
Kommissionen forelægger Rådet.

3. Den i artikel 4, stk. 3, i afgørelse 
1999/468/EF omhandlede frist er på 
tre måneder.

3. Den i artikel 3, stk. 2, i afgørelse 
1999/468/EF omhandlede frist er på 
tre måneder.

3a. En repræsentant for Banken 
deltager i forhandlingerne, men uden 
stemmeret."

3a. En repræsentant for Banken 
deltager i forhandlingerne, men uden 
stemmeret."

3b. Individuelle finansierings-
afgørelser skal under ingen 
omstændigheder fremsendes af 
Kommissionen til udvalget.”

Begrundelse:

Kun proceduren med et rådgivende udvalg giver Kommissionen den nødvendige 
traktatbestemte handlefrihed til at udøve sit ansvar for budgettets gennemførelse.
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24. maj 2000

UDTALELSE FRA BUDGETKONTROLUDVALGET

om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1488/96 om finansielle og 
tekniske ledsageforanstaltninger (MEDA) i forbindelse med reformen af de økonomiske og 
sociale strukturer inden for rammerne af Euro-Middelhavs-partnerskabet 
(KOM(1999) 494 – C5-0033/2000 – 1999/0214(CNS))

Ordfører for udtalelsen: Raffaele Costa

PROCEDURE

På mødet den 2. februar 2000 valgte Budgetkontroludvalget Raffaele Costa til ordfører for 
udtalelsen.

På møder den 18.-19. april og den 23.-24. maj 2000 behandlede det udkastet til udtalelse.

På sidstnævnte møde vedtog det enstemmigt nedenstående ændringsforslag.

Til stede under afstemningen var: Herbert Bösch (mødeformand), Raffaele Costa (ordfører for 
udtalelsen), Mogens Camre (for Isabelle Caullery), Paulo Casaca (for Blak), Gianfranco 
Dell'Alba, Bert Doorn (for Christopher Heaton-Harris), Anna Ferreira, Salvador Garriga 
Polledo (for Thierry B. Jean-Pierre), Helmut Kuhne, Brigitte Langenhagen, Mair Eluned 
Morgan, Jan Mulder (for Antonio Di Pietro), Giovanni Saverio Pittella (for Michiel van 
Hulten), José Javier Pomés Ruiz og Esko Olavi Seppänen (for Marianne Eriksson).
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KORT BEGRUNDELSE

Med en multilateral strategi, der minder om strategien for de central- og østeuropæiske lande 
og det tidligere Sovjetunionen (PHARE- og TACIS-programmerne), iværksatte Den 
Europæiske Union fra 1996 et særligt program for finansielle og tekniske 
ledsageforanstaltninger i forbindelse med reformen af de makroøkonomiske strukturer i lande 
og territorier i Middelhavsområdet (Meda-programmet).

I øjeblikket er målgruppen for programmet samtlige lande langs Middelhavets sydbred, 
heriblandt de besatte områder Gaza og Vestbredden samt Malta, Cypern og Tyrkiet, men ikke 
Libyen.

Indtil for nylig blev den økonomiske bistand til Middelhavslandene kanaliseret via bilaterale 
finansprotokoller, hvorimod Meda-programmet tager udgangspunkt i en ny multilateral 
filosofi, som heller ikke baserer sig på allokering af faste beløb til hvert land, men på et samlet 
beløb, der fordeles mellem modtagerlandene ud fra deres respektive absorptionsevne.

Der er afsat € 3.475 mio. i forpligtelsesbevillinger til programmet for tidsrummet 1995-1999, 
og der er reelt indgået forpligtelser for € 2.498 mio. i løbet af de første fire år (1995-1998), 
men kun udbetalt € 648 mio. 

Heller ikke i 1999 var der tale om en stigning i betalingerne, som med € 243 mio. snarere lå 
på samme lave niveau som i de to forudgående år.

Forpligtelser og betalinger inden for Meda-programmet (i euro)

Meda (B7-41) 1995 1996 1997 1998 1999

Forpligtelser 172 mio. 403 mio. 981 mio. 942 mio. 906 mio.

Betalinger 50 mio. 155 mio. 211 mio. 231 mio. 243 mio.

Disse tal viser med al ønskelig tydelighed, at der er en voksende kløft mellem forventninger 
og realiteter på dette område.

Programmets gennemslagskraft hæmmes af to grundlæggende fænomener af økonomisk og 
politisk art: for det første har de økonomiske problemer i Middelhavsområdet, der bl.a. 
forværres af faldende råoliepriser, udmøntet sig i faldende vækst; for det andet har 
programmet - ligesom hele Barcelona-processen - lidt under de negative konsekvenser af 
manglende fremskridt i forhandlingerne om en stabil og bæredygtig fred i Mellemøsten.

Desuden kendetegnes programmet af træge administrative procedurer og arbejdsmetoder, som 
i et vist omfang har modvirket foranstaltningernes effektivitet. Der er derfor klart behov for 
visse ændringer.

Kommissionen har nu stillet forslag om sådanne ændringer. Det centrale i 
Kommissionsforslaget er ændringen af reglerne for MEDA-Udvalgets arbejde. Hidtil har 
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MEDA-Udvalget ikke kun været inddraget i kontrollen med de nationale og regionale 
vejledende programmer, men også  i kontrollen med selve projekterne. Dette system med 
dobbelt godkendelse gør godkendelsesproceduren unødvendig lang og bureaukratisk. 
Kommissionen foreslår derfor, at beslutningsproceduren strømlines. Ordføreren støtter disse 
forslag.

Derimod finder ordføreren Kommissionens forslag om at styrke sin egen forvaltningskapacitet 
utilfredsstillende. I begrundelsens punkt 5 hedder det kun, at det er nødvendigt at styrke 
Middelhavsdirektoratet i Generaldirektoratet for Eksterne Forbindelser i Bruxelles med 25 
stillinger.

Derimod siges der ikke et ord om behovet for at forhøje antallet af Fællesskabets ansatte på 
stedet i modtagerlandene. Samtidig nævnes det heller ikke, hvilket udtrykkeligt blev nævnt i 
MEDA-evalueringsrapporten1, at Kommissionens delegationer sammenlignet med andre 
donorer nu som før er håbløst underbemandede.

Som eksempel nævnes i evalueringsrapporten Egypten, hvor Kommissionen i 1998 havde ni 
tjenestemænd plus et hjælpeteam (MEDA-team) med maksimalt 10 ansatte, som skulle 
administrere forvaltningen af bevillingerne, mens USAID havde over 76 faste og 250 lokalt 
ansatte.

På baggrund heraf er det ikke nok kun at sørge for en beskeden gradvis styrkelse. Generelt er 
der snarere behov for nye tiltag på linje med Kommissionens eksperimenter i det tidligere 
Jugoslavien. Det kunne ske enten ved
a) en kraftig styrkelse af Kommissionens delegationer som led i den såkaldte dekoncentration 

ved vidtrækkende overdragelse af forvaltningsbeføjelser og en mærkbar personaleudvidelse 
(eksempel: Sarajevo),

eller
b) oprettelse af et forvaltningsagentur til gennemførelse af MEDA-programmet under 

Kommissionens kontrol (eksempel: genopbygningsagenturet i Kosovo).

Ordføreren henstiller derfor til udvalget at godkende Kommissionens forslag på den 
udtrykkelige betingelse, at der inden for et år fremsættes vidtrækkende forslag til 
omorganisering af forvaltningen af programmerne, hvor det tages med i betragtning, at den 
interinstitutionelle udveksling af oplysninger – navnlig mellem Europa-Parlamentet og 
Kommissionen – skal være mere gennemskuelig. 

1 Evaluering af MEDA-forordningen, endelig rapport, 12. februar 1999, s. 33, foreligger kun 
på engelsk.
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ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål opfordrer Udvalget om Industripolitik, Eksterne 
Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi, som er korresponderende udvalg, til at 
optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Kommissionens forslag1 Ændringsforslag

(Ændringsforslag 1)
Betragtning 5

Forordning (EF) nr. 1488/96 er gennemført 
tilfredsstillende i perioden
1995-98, men det er nu nødvendigt at 
strømline beslutningsprocedurerne for at 
muliggøre en mere effektiv gennemførelse 
af Fællesskabets bistand.

Forordning (EF) nr. 1488/96 er gennemført 
lidet tilfredsstillende i perioden
1995-98, hvorfor det er nødvendigt at 
strømline beslutningsprocedurerne for at 
muliggøre en mere effektiv gennemførelse 
af Fællesskabets bistand.

Begrundelse:

I de første fire år af MEDA-programmet var der tale om betydelige indgåede forpligtelser, 
men som tallet for gennemførte betalinger viser, er udnyttelsesgraden for bevillingerne stadig 
utilfredsstillende lav.

(Ændringsforslag 2)
Betragtning 10

Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 
2988/95 af 18. december 1995 om 
beskyttelse af De Europæiske 
Fællesskabers finansielle interesser 
etablerer fælles retlige rammer for alle 
områder af Fællesskabets egne indtægter 
og udgifter. Rådets Forordning (EF, 
Euratom) nr. 2185/96 af 
11. november 1996 om Kommissionens 
kontrol og inspektion på stedet med 
henblik på beskyttelse af De Europæiske 
Fællesskabers finansielle interesser mod 
svig og andre uregelmæssigheder finder 
anvendelse på alle områder af 
fællesskabernes aktiviteter uden at berøre 
de bestemmelser i EF-reglerne, der er 
specifikke for de forskellige politiske 

Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 
2988/95 af 18. December 1995 om 
beskyttelse af De Europæiske 
Fællesskabers finansielle interesser 
etablerer fælles retlige rammer for alle 
områder af Fællesskabets egne indtægter 
og udgifter. Rådets Forordning (EF, 
Euratom) nr. 2185/96 af 
11. november 1996 om Kommissionens 
kontrol og inspektion på stedet med 
henblik på beskyttelse af De Europæiske 
Fællesskabers finansielle interesser mod 
svig og andre uregelmæssigheder finder 
anvendelse på alle områder af 
fællesskabernes aktiviteter uden at berøre 
de bestemmelser i EF-reglerne, der er 
specifikke for de forskellige politiske 

1 EFT (endnu ikke offentliggjort)
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områder. områder; det skal i den forbindelse sikres, 
at Den Europæiske Investeringsbank til 
fulde opfylder sine forpligtelser i henhold 
til Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1073/1999 af 25. maj 
1999 (EFT L 136 af 31.5.99).

Begrundelse:

Ved at stille risikovillig kapital og rentestøtte til rådighed i forbindelse med finansieringen af 
forskellige operationer yder Den Europæiske Investeringsbank (EIB) et væsentligt bidrag til 
Fællesskabets indsats. I den forbindelse skal der ydes samme beskyttelse mod bedrageri og 
korruption som i forbindelse med  udgifter, der forvaltes direkte af Kommissionen. Dette 
forudsætter, at Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) har de samme 
kontrolrettigheder over for EIB som over for Kommissionen selv.

(Ændringsforslag 3)
Betragtning 11a (nyt)

11a. Gennemskueligheden af 
Kommissionens procedurer og aktiviteter 
er blevet sikret i 
forvaltningsreformprogrammet.
Dialogen og den interinstitutionelle 
udveksling af oplysninger skal respekteres 
som et uafvigeligt krav til alle nye 
procedurer.

(Ændringsforslag 4)
ARTIKEL 1, NR. 8, litra c)

c) Artikel 15, stk. 6 udgår. c) Stk. 6 får følgende ordlyd:

Kommissionen forelægger inden den 30. 
Juni 2001 forslag til ændring af 
forordningen med det formål at overføre 
vidtrækkende forvaltningsbeføjelser til 
Kommissionens delegationer inden for 
rammerne af den såkaldte 
dekoncentration, hvilket skal ske samtidig 
med en betydelig udvidelse af 
delegationernes personale. 

Begrundelse:
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Formålet med denne ændring er at få Kommissionen til at gå i gang med at gennemføre en 
klar forbedring af sin forvaltningskapacitet med udgangspunkt i de høstede erfaringer med 
genopbygningsprogrammerne på Balkan. I Bosnien har Kommissionens delegation fået 
overdraget vidtrækkende forvaltningsbeføjelser.


