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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ændringsforslag af Gisela Kallenbach

Ændringsforslag 14
Betragtning 2

(2) Det Europæiske Råd bekræftede på sit 
møde i København den 12. og 13. december 
2002, at udvidelsen af Den Europæiske 
Union var en vigtig lejlighed til at fremme 
forbindelserne med nabolandene på grundlag 
af fçælles politiske og økonomiske værdier, 
og at Den Europæiske Union fortsat var fast 
besluttet på at undgå nye skillelinjer i 
Europa og på at fremme stabilitet og
velstand inden for og uden for EU's nye 
grænser.

(2) Det Europæiske Råd bekræftede på sit 
møde i København den 12. og 13. december 
2002, at udvidelsen af Den Europæiske 
Union var en vigtig lejlighed til at fremme 
forbindelserne med nabolandene på grundlag 
af fælles politiske og økonomiske værdier, 
og at Den Europæiske Union fortsat var fast 
besluttet på at undgå nye skillelinjer i 
Europa og på at fremme stabilitet, velstand 
og bæredygtig udvikling inden for og uden 
for EU's nye grænser.

Or. en
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Ændringsforslag af Riitta Myller

Ændringsforslag 15
Betragtning 4

(4) De privilegerede forbindelser mellem 
Den Europæiske Union og dens naboer skal 
bygge på tilslutning til fælles værdier, 
herunder demokrati, retsstaten, god 
forvaltningspraksis og respekt for 
menneskerettighederne samt de 
markedsøkonomiske principper, frihandel, 
bæredygtig udvikling og bekæmpelse af 
fattigdom.

(4) De privilegerede forbindelser mellem 
Den Europæiske Union og dens naboer skal 
bygge på tilslutning til fælles værdier, 
herunder demokrati, retsstaten, god 
forvaltningspraksis og respekt for 
menneskerettighederne samt de 
markedsøkonomiske principper, frihandel, 
bæredygtig udvikling, økonomisk og social 
samhørighed og bekæmpelse af fattigdom.

Or. fi

Begrundelse

Ud over princippet om bekæmpelse af fattigdom er økonomisk og social samhørighed 
grundlaget for forbindelserne mellem EU og dens naboer.

Ændringsforslag af Paavo Väyrynen

Ændringsforslag 16
Betragtning 5

(5) I Østeuropa og det sydlige Kaukasus 
danner partnerskabs- og samarbejdsaftalerne 
grundlag for de aftalemæssige forbindelser. I 
Middelhavsområdet udgør Euro-
Middelhavspartnerskabet ("Barcelona-
processen") de regionale rammer for 
samarbejdet, som suppleres med et net af 
associeringsaftaler.

(5) I Østeuropa og det sydlige Kaukasus 
danner partnerskabs- og samarbejdsaftalerne 
grundlag for de aftalemæssige forbindelser. I 
Middelhavsområdet udgør Euro-
Middelhavspartnerskabet ("Barcelona-
processen") de regionale rammer for 
samarbejdet, som suppleres med et net af 
associeringsaftaler, mens den nordlige 
dimension danner rammen om et 
samarbejde mellem Den Europæiske Union 
og dennes nordlige naboer.

Or. en

Begrundelse

Der tages i forslaget til forordning ikke hensyn til EØS-landene og Schweiz som vore 
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samarbejdspartnere og meddonorer. Navnlig vores nordiske naboer og partnere, Norge og 
Island, spiller en aktiv rolle i forbindelse med både det bi- og multilaterale samarbejde i de 
nordlige områder. Begge lande er fuldgyldige medlemmer af Østersørådet, Det Euro-Arktiske 
Barentsråd og Det Arktiske Råd. Ved udformningen af den europæiske naboskabspolitik må vi 
uden indskrænkninger tage højde for vore naboer i syd, øst og nord. Vi må desuden gøre 
effektiv brug af de økonomiske ressourcer i lande som Norge og Schweiz ved 
medfinansieringen af naboskabspolitikken.

Ændringsforslag af Gisela Kallenbach

Ændringsforslag 17
Betragtning 6

(6) Som led i den europæiske 
naboskabspolitik har Den Europæiske Union 
og partnerlandene i fællesskab fastlagt et sæt 
prioriteter, som skal indarbejdes i en række i 
fællesskab vedtagne handlingsplaner, og 
som vedrører flere nøgleområder for en 
specifik indsats som f.eks. politisk dialog og 
reform, handel og økonomisk reform, 
afbalanceret socioøkonomisk udvikling, 
retlige og indre anliggender, energi, 
transport, informationssamfundet, miljø, 
forskning og innovation og mellemfolkelige 
kontakter. Fremskridt med at realisere disse 
prioriteter vil bidrage til at virkeliggøre 
partnerskabs- og samarbejdsaftalernes og 
associeringsaftalernes fulde potentiel.

(6) Som led i den europæiske 
naboskabspolitik har Den Europæiske Union 
og partnerlandene i fællesskab fastlagt et sæt 
prioriteter, som skal indarbejdes i en række i 
fællesskab vedtagne handlingsplaner, og 
som vedrører flere nøgleområder for en 
specifik indsats som f.eks. politisk dialog og 
reform, handel og økonomisk reform, 
afbalanceret socioøkonomisk udvikling, 
retlige og indre anliggender, energi, 
transport, informationssamfundet, miljø, 
forskning og innovation, udvikling af 
civilsamfundet og mellemfolkelige 
kontakter. Fremskridt med at realisere disse 
prioriteter vil bidrage til at virkeliggøre 
partnerskabs- og samarbejdsaftalernes og 
associeringsaftalernes fulde potentiel.

Or. en

Ændringsforslag af Gisela Kallenbach

Ændringsforslag 18
Betragtning 7

(7) For at underbygge partnerlandenes 
tilslutning til de fælles værdier og principper 
og deres bestræbelser for at gennemføre 
handlingsplanerne må Fællesskabet være i 
stand til at yde bistand til disse lande og 
støtte forskellige former for samarbejde 
mellem dem indbyrdes og mellem dem og 
medlemsstaterne med sigte på at opbygge et 

(7) For at underbygge partnerlandenes 
tilslutning til de fælles værdier og principper 
og deres bestræbelser for at gennemføre 
handlingsplanerne må Fællesskabet være i 
stand til at yde bistand til disse lande og 
støtte forskellige former for samarbejde 
mellem dem indbyrdes og mellem dem og 
medlemsstaterne med sigte på at opbygge et 
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område med fælles stabilitet, sikkerhed og 
velstand, som involverer et bredt økonomisk 
samarbejde og en udtalt grad af politisk 
integration.

område med fælles stabilitet, sikkerhed og 
velstand, som involverer et bredt økonomisk 
samarbejde og samarbejde om 
civilsamfundet, bæredygtig udvikling og en 
udtalt grad af politisk integration.

Or. en

Ændringsforslag af Paavo Väyrynen

Ændringsforslag 19
Betragtning 9

(9) Den Europæiske Union og Rusland har 
besluttet at udvikle deres specifikke 
strategiske partnerskab gennem skabelse af 
fire fælles rum, og der vil blive brugt EF-
bistand til at støtte udviklingen af dette 
partnerskab og fremme det 
grænseoverskridende samarbejde på 
grænsen mellem Rusland og dets europæiske 
naboer.

(9) Den Europæiske Union og Rusland har 
besluttet at udvikle deres specifikke 
strategiske partnerskab gennem skabelse af 
fire fælles rum, og der vil blive brugt EF-
bistand til at støtte udviklingen af dette 
partnerskab og fremme det 
grænseoverskridende samarbejde på 
grænsen mellem Rusland og dets europæiske 
naboer og Norge samt det multilaterale 
samarbejde inden for rammerne af 
Østersørådet, Det Euro-Arktiske 
Barentsråd og Det Arktiske Råd.

Or. en

Begrundelse

Der tages i forslaget til forordning ikke hensyn til EØS-landene og Schweiz som vore 
samarbejdspartnere og meddonorer. Navnlig vores nordiske naboer og partnere, Norge og 
Island, spiller en aktiv rolle i forbindelse med både det bi- og multilaterale samarbejde i de 
nordlige områder. Begge lande er fuldgyldige medlemmer af Østersørådet, Det Euro-Arktiske 
Barentsråd og Det Arktiske Råd. Ved udformningen af den europæiske naboskabspolitik må vi 
uden indskrænkninger tage højde for vore naboer i syd, øst og nord. Vi må desuden gøre 
effektiv brug af de økonomiske ressourcer i lande som Norge og Schweiz ved 
medfinansieringen af naboskabspolitikken.

Ændringsforslag af Riitta Myller

Ændringsforslag 20
Betragtning 9
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(9) Den Europæiske Union og Rusland har 
besluttet at udvikle deres specifikke 
strategiske partnerskab gennem skabelse af 
fire fælles rum, og der vil blive brugt EF-
bistand til at støtte udviklingen af dette 
partnerskab og fremme det 
grænseoverskridende samarbejde på 
grænsen mellem Rusland og dets europæiske 
naboer.

(9) Den Europæiske Union og Rusland har 
besluttet at udvikle deres specifikke 
strategiske partnerskab gennem skabelse af 
fire fælles rum, og der vil blive brugt EF-
bistand til at støtte udviklingen af dette 
partnerskab og fremme det 
grænseoverskridende samarbejde på 
grænsen mellem Rusland og dets europæiske 
naboer og at gennemføre den nordiske 
dimension som et mål for Unionens 
målsætninger.

Or. fi

Begrundelse

Den nordiske dimension er en væsentlig faktor ved gennemførelsen af en stabil og bæredygtig 
udvikling for Unionens  nordlige nærområder. Den nordiske dimensions status er blevet 
konsolideret i EU, og det har bevirket, at der gennemføres et stigende antal initiativer mellem 
EU og Rusland.

Ændringsforslag af Paavo Väyrynen

Ændringsforslag 21
Betragtning 13

(13) For at hjælpe nabolandene blandt 
partnerlandene med at virkeliggøre deres 
mål og befordre et samarbejde mellem dem 
og medlemsstaterne er det ønskeligt at 
etablere et enkelt politikinstrument, som skal 
træde i stedet for en række eksisterende 
instrumenter og dermed sikre sammenhæng 
og forenkle bistandsprogrammeringen og
forvaltningen.

(13) For at hjælpe nabolandene blandt 
partnerlandene med at virkeliggøre deres 
mål og befordre et samarbejde mellem dem 
og medlemsstaterne er det ønskeligt at 
etablere et enkelt politikinstrument, som skal 
træde i stedet for en række eksisterende 
instrumenter og dermed sikre sammenhæng 
og forenkle bistandsprogrammeringen og 
forvaltningen. Andre donorer, især 
medlemsstaterne i Det Europæiske 
Økonomiske Samarbejdsområde og 
Schweiz, inviteres til at deltage i de 
projekter, som finansieres gennem dette 
instrument.

Or. en

Begrundelse

Der tages i forslaget til forordning ikke hensyn til EØS-landene og Schweiz som vore 
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samarbejdspartnere og meddonorer. Navnlig vores nordiske naboer og partnere, Norge og 
Island, spiller en aktiv rolle i forbindelse med både det bi- og multilaterale samarbejde i de 
nordlige områder. Begge lande er fuldgyldige medlemmer af Østersørådet, Det Euro-Arktiske 
Barentsråd og Det Arktiske Råd. Ved udformningen af den europæiske naboskabspolitik må vi 
uden indskrænkninger tage højde for vore naboer i syd, øst og nord. Vi må desuden gøre 
effektiv brug af de økonomiske ressourcer i lande som Norge og Schweiz ved 
medfinansieringen af naboskabspolitikken.

Ændringsforslag af Elisabeth Schroedter

Ændringsforslag 22
Betragtning 14 a (ny)

(14a) Med dette instrument vil der også 
blive ydet støtte til små projekter 
(mikroprojekter) til fremme af det 
grænseoverskridende (mellemfolkelige) 
samarbejde, hvor forvaltningen vil blive 
overdraget direkte til de 
grænseoverskridende samarbejdsinitiativer.

Or. en

Ændringsforslag af Emanuel Jardim Fernandes

Ændringsforslag 23
Betragtning 18

(18) Målene med den planlagte handling er 
at fremme et udvidet samarbejde og en 
gradvis økonomisk integration mellem Den 
Europæiske Union og nabolandene. Da disse 
mål ikke i tilstrækkelig grad kan opfyldes af 
medlemsstaterne og derfor på grund af den 
påtænkte handlings omfang bedre kan 
gennemføres af Fællesskabet, kan 
Fællesskabet træffe foranstaltninger i 
overensstemmelse med 
subsidiaritetsprincippet i traktatens artikel 5, 
stk. 2. I overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 
artikel, går denne forordning ikke ud over, 

(18) Målene med den planlagte handling er 
at fremme et udvidet samarbejde og en 
gradvis økonomisk integration mellem Den 
Europæiske Union og nabolandene. Da disse 
mål ikke i tilstrækkelig grad kan opfyldes af 
medlemsstaterne og derfor på grund af den 
påtænkte handlings omfang bedre kan 
gennemføres af Fællesskabet, kan 
Fællesskabet træffe foranstaltninger i 
overensstemmelse med 
subsidiaritetsprincippet i traktatens artikel 5, 
stk. 2. I overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 
artikel, må denne forordning ikke gå ud 
over, hvad der er nødvendigt for at nå disse 
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hvad der er nødvendigt for at nå disse mål. mål.

Or. en

Begrundelse

Jf. EF-traktatens artikel 5, stk. 3.

Ændringsforslag af Paavo Väyrynen

Ændringsforslag 24
Artikel 1, stk. 1

1. Ved denne forordning oprettes der et 
naboskabs- og partnerskabsinstrument til at 
yde bistand, i det følgende benævnt "EF-
bistand", til at udvikle et område med 
velstand og gode naboskabsforbindelser 
mellem Den Europæiske Union og de i bilag 
1 nævnte lande, idet følgende benævnt 
"partnerlandene".

1. Ved denne forordning oprettes der et 
naboskabs- og partnerskabsinstrument til at 
yde bistand, i det følgende benævnt "EF-
bistand", til at udvikle et område med 
velstand og gode naboskabsforbindelser 
mellem Den Europæiske Union og de i bilag 
1 nævnte lande, idet følgende benævnt 
"partnerlandene" og medlemsstaterne i Det 
Europæiske Økonomiske 
Samarbejdsområde (herefter benævnt 
"EØS-partnerne" ).

Or. en

Begrundelse

Der tages i forslaget til forordning ikke hensyn til EØS-landene og Schweiz som vore 
samarbejdspartnere og meddonorer. Navnlig vores nordiske naboer og partnere, Norge og 
Island, spiller en aktiv rolle i forbindelse med både det bi- og multilaterale samarbejde i de 
nordlige områder. Begge lande er fuldgyldige medlemmer af Østersørådet, Det Euro-Arktiske 
Barentsråd og Det Arktiske Råd. Ved udformningen af den europæiske naboskabspolitik må vi 
uden indskrænkninger tage højde for vore naboer i syd, øst og nord. Vi må desuden gøre 
effektiv brug af de økonomiske ressourcer i lande som Norge og Schweiz ved 
medfinansieringen af naboskabspolitikken.

Ændringsforslag af Gisela Kallenbach

Ændringsforslag 25
Artikel 1, stk. 1

1. Ved denne forordning oprettes der et 
naboskabs- og partnerskabsinstrument til at 

1. Ved denne forordning oprettes der et 
naboskabs- og partnerskabsinstrument til at 
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yde bistand, i det følgende benævnt "EF-
bistand", til at udvikle et område med 
velstand og gode naboskabsforbindelser 
mellem Den Europæiske Union og de i bilag 
1 nævnte lande, idet følgende benævnt 
"partnerlandene".

yde bistand, i det følgende benævnt "EF-
bistand", med henblik på en bæredygtig 
udvikling af et område med velstand og 
gode naboskabsforbindelser mellem Den 
Europæiske Union og de i bilag 1 nævnte 
lande, idet følgende benævnt 
"partnerlandene".

Or. en

Ændringsforslag af Paavo Väyrynen

Ændringsforslag 26
Artikel 1, stk. 2

2. EF-bistanden anvendes til partnerlandenes 
fordel. EF-bistanden kan anvendes til 
medlemsstaternes og partnerlandenes fælles 
fordel til at befordre grænseoverskridende 
og transregionalt samarbejde, jf. artikel 6.

2. EF-bistanden anvendes til partnerlandenes 
fordel, men den kan også anvendes til 
partnerlandenes, medlemsstaternes og 
EØS-partnernes fælles fordel til at befordre 
grænseoverskridende og transregionalt 
samarbejde, jf. artikel 6.

Or. en

Begrundelse

Der tages i forslaget til forordning ikke hensyn til EØS-landene og Schweiz som vore 
samarbejdspartnere og meddonorer. Navnlig vores nordiske naboer og partnere, Norge og 
Island, spiller en aktiv rolle i forbindelse med både det bi- og multilaterale samarbejde i de 
nordlige områder. Begge lande er fuldgyldige medlemmer af Østersørådet, Det Euro-Arktiske 
Barentsråd og Det Arktiske Råd. Ved udformningen af den europæiske naboskabspolitik må vi 
uden indskrænkninger tage højde for vore naboer i syd, øst og nord. Vi må desuden gøre 
effektiv brug af de økonomiske ressourcer i lande som Norge og Schweiz ved 
medfinansieringen af naboskabspolitikken.

Ændringsforslag af Elisabeth Schroedter

Ændringsforslag 27
Artikel 1, stk. 2

2. EF-bistanden anvendes til partnerlandenes 
fordel. EF-bistanden kan anvendes til 
medlemsstaternes og partnerlandenes fælles 
fordel til at befordre grænseoverskridende 
og transregionalt samarbejde, jf. artikel 6.

2´. EF-bistanden anvendes til 
partnerlandenes fordel. EF-bistanden kan 
anvendes til medlemsstaternes og 
partnerlandenes fælles fordel til at befordre 
grænseoverskridende, transregionalt og 
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mellemfolkeligt samarbejde, jf. artikel 6.

Or. en

Ændringsforslag af Gisela Kallenbach

Ændringsforslag 28
Artikel 2, stk. 1

(1) EF-bistanden i henhold til naboskabs- og 
partnerskabsinstrumentet skal fremme et 
udvidet samarbejde og en gradvis 
økonomisk integration mellem Den 
Europæiske Union og partnerlandene og 
særlig gennemførelsen af partnerskabs- og 
samarbejdsaftaler, associeringsaftaler og 
andre eksisterende og fremtidige 
aftaler.future agreements.

(1) EF-bistanden i henhold til naboskabs- og 
partnerskabsinstrumentet skal fremme et 
udvidet samarbejde og en gradvis 
økonomisk, social og miljømæssig
integration mellem Den Europæiske Union 
og partnerlandene og særlig gennemførelsen 
af partnerskabs- og samarbejdsaftaler, 
associeringsaftaler og andre eksisterende og 
fremtidige aftaler.

Or. en

Ændringsforslag af Emanuel Jardim Fernandes

Ændringsforslag 29
Artikel 2, stk. 2, litra c

c) styrke nationale institutioner og instanser, 
som har ansvaret for at udforme og anvende 
politikker på områder, som indgår i 
associeringsaftalerne, partnerskabs- og 
samarbejdsaftalerne og andre fremtidige 
lignende aftaler

c) styrke nationale institutioner og instanser, 
som har ansvaret for at udforme og anvende 
politikker på områder, som indgår i 
associeringsaftalerne, partnerskabs- og 
samarbejdsaftalerne eller andre eksisterende 
og fremtidige aftaler

Or. en

Begrundelse

I overensstemmelse med artikel 2, stk. 1, i nærværende forslag.

Ændringsforslag af Riitta Myller

Ændringsforslag 30
Artikel 2, stk. 2, litra e
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(e) fremme miljøbeskyttelse og god 
forvaltning af naturressourcerne

(e) fremme miljøbeskyttelse og god 
forvaltning af naturressourcerne som 
ferskvand og vedvarende energikilder

Or. fi

Begrundelse

Det tilstræbes at etablere det manglende forbindelsesled. Fremme af miljøbeskyttelse 
forudsætter en fælles forvaltning af naturressourcerne og de vedvarende energikilder, og 
disse to områder skal behandles samlet.

Ændringsforslag af Riitta Myller

Ændringsforslag 31
Artikel 2, stk. 2, litra f a (ny)

fa) støtte den lokale og regionale 
udviklingsindsats, hvor det tilstræbes at 
afhjælpe lokale ubalancer og at forbedre 
den potentielle udviklingskapacitet

Or. fi

Begrundelse

Dette mål er vigtigt for, at modtagerlanderne får bedre muligheder for at afhjælpe lokale 
uligheder og at håndtere årsagerne til disse.

Ændringsforslag af Emanuel Jardim Fernandes

Ændringsforslag 32
Artikel 2, stk. 2, litra g

g) støtte politik til fremme af social 
udvikling og ligestilling mellem kønnene, 
beskæftigelse og social sikring, herunder 
dialog mellem arbejdsmarkedets parter og 
respekt for fagforeningsrettigheder og 
grundlæggende arbejdsstandarder

g) støtte politik til fremme af social 
udvikling og ligestilling mellem kønnene, 
beskæftigelse og social sikring, herunder 
dialog mellem arbejdsmarkedets parter og 
respekt for fagforeningsrettigheder og 
grundlæggende arbejdsstandarder i 
overensstemmelse med Den Internationale 
Arbejdsorganisations normer.

Or. en
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Begrundelse

Sigtet med den foreslåede ændring er etablering af en overordnet ramme for de relevante 
arbejdsstandarder, som de forskellige partnere skal acceptere for at undgå social dumping.

Ændringsforslag af Riitta Myller

Ændringsforslag 33
Artikel 2, stk. 2, litra i a (ny)

ia) fremme af god regeringsførelse, 
gennemsigtighed i forvaltningen, 
retsstatsprincippet og bekæmpelse af 
korruption

Or. fi

Begrundelse

Taler for sig selv.

Ændringsforslag af Jan Olbrycht 

Ændringsforslag 34
Artikel 2, stk. 2, litra k

k) fremme udviklingen af en 
markedsøkonomi, herunder foranstaltninger 
til fordel for den private sektor, anspore til 
investering og fremme den globale handel

k) fremme udviklingen af en 
markedsøkonomi, herunder foranstaltninger 
til fordel for den private sektor og udvikling 
af små og mellemstore virksomheder, 
anspore til investering og fremme den 
globale handel

Or. en

Ændringsforslag af Emanuel Jardim Fernandes

Ændringsforslag 35
Artikel 2, stk. 2, litra k

k) fremme udviklingen af en 
markedsøkonomi, herunder foranstaltninger 
til fordel for den private sektor, anspore til 

k) fremme udviklingen af en 
markedsøkonomi, herunder foranstaltninger 
til fordel for den private sektor, anspore til 
investering og fremme global og bæredygtig
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investering og fremme den globale handel handel

Or. en

Begrundelse

I overensstemmelse med Verdenshandelsorganisationens Doha-udviklingsdagsorden.

Ændringsforslag af Gisela Kallenbach

Ændringsforslag 36
Artikel 2, stk. 2, litra k

k) fremme udviklingen af en 
markedsøkonomi, herunder foranstaltninger 
til fordel for den private sektor, anspore til 
investering og fremme den globale handel

k) fremme udviklingen af en social 
markedsøkonomi, herunder foranstaltninger 
til fordel for den private sektor, anspore til 
investering og fremme den globale handel

Or. en

Ændringsforslag af Gisela Kallenbach

Ændringsforslag 37
Artikel 2, stk. 2, litra l

l) fremme samarbejde inden for energi-, 
telekommunikations- og transportsektoren, 
herunder sammenkoblinger, net og deres 
drift, sikkerhed ved internationale transport-
og energioperationer, vedvarende 
energikilder, energieffektivitet og ren
transport

l) fremme samarbejde inden for energi-, 
telekommunikations- og transportsektoren, 
herunder sammenkoblinger, net og deres 
drift, sikkerhed ved internationale transport-
og energioperationer, vedvarende 
energikilder, energieffektivitet og 
bæredygtig transport

Or. en

Ændringsforslag af Riitta Myller

Ændringsforslag 38
Artikel 2, stk. 2, litra o

o) fremme et samarbejde på området retlige 
og indre anliggender, bl.a. om spørgsmål 
som asyl og migration, bekæmpelse og 
forebyggelse af terrorisme og organiseret 

o) fremme et samarbejde på området retlige 
og indre anliggender, bl.a. om spørgsmål 
som asyl og migration, menneskehandel,
bekæmpelse og forebyggelse af terrorisme 
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kriminalitet, herunder finansiering heraf, 
hvidvaskning af penge og skattesvig

og organiseret kriminalitet, herunder 
finansiering heraf, hvidvaskning af penge og 
skattesvig

Or. fi

Begrundelse

Menneskehandel udgør en stadig voksende udfordring på menneskerettighedsområdet, som 
forudsætter generelle foranstaltninger på forskellige administrative felter og niveauer.

Ændringsforslag af Gisela Kallenbach

Ændringsforslag 39
Artikel 2, stk. 2, litra s

s) fremme forståelsen mellem kulturer, 
mellemfolkelige kontakter, samarbejde 
mellem civilsamfund og udveksling af unge

s) fremme forståelsen mellem kulturer, 
mellemfolkelige kontakter, samarbejde 
mellem civilsamfund, udveksling af unge og 
kulturelt samarbejde

Or. en

Ændringsforslag af Elisabeth Schroedter

Ændringsforslag 40
Artikel 2, stk. 2, litra s a (ny)

sa) støtte til mikroprojekter med 
begrænsede ressourcer, som stimulerer 
grænseoverskridende mellemfolkeligt 
samarbejde og kommunikation mellem 
borgerne, private eller frivillige 
organisationer og forvaltninger og 
institutioner med henblik på 
tilvejebringelse af de forbindelser, som 
ligger til grund for det 
grænseoverskridende samarbejde i 
grænseområder

Or. en
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Ændringsforslag af Gisela Kallenbach

Ændringsforslag 41
Artikel 2, stk. 2, litra u a (ny)

ua) støtte samarbejde om bæredygtig 
byudvikling

Or. en

Ændringsforslag af Emanuel Jardim Fernandes

Ændringsforslag 42
Artikel 2, stk. 2, litra v

v) fremme regionalt samarbejde og regional 
integration

v) fremme regionalt og subregionalt 
samarbejde og regional integration

Or. en

Begrundelse

I overensstemmelse med grænseoverskridende og transregionalt samarbejde som defineret i 
artikel 6 i nærværende forslag.

Ændringsforslag af Gisela Kallenbach

Ændringsforslag 43
Artikel 3

Partnerskabs- og samarbejdsaftalerne, 
associeringsaftalerne og andre eksisterende 
eller fremtidige aftaler, ved hvilke der 
etableres forbindelser med partnerlande, og 
de relevante meddelelser fra Kommissionen 
og Rådets konklusioner om retningslinjerne 
for Den Europæiske Unions politik over for 
disse lande danner politikrammerne for 
programmeringen af bistanden i henhold til 
denne forordning. I fællesskab vedtagne 
handlingsplaner eller andre tilsvarende 
dokumenter udgør referencegrundlaget for 
fastsættelsen af bistandsprioriteterne.

Partnerskabs- og samarbejdsaftalerne, 
associeringsaftalerne og andre eksisterende 
eller fremtidige aftaler, ved hvilke der 
etableres forbindelser med partnerlande, og 
de relevante meddelelser fra Kommissionen,
Rådets konklusioner om retningslinjerne for 
Den Europæiske Unions politik over for 
disse lande og Europa-Parlamentets 
retsakter danner politikrammerne for 
programmeringen af bistanden i henhold til 
denne forordning. I fællesskab vedtagne 
handlingsplaner eller andre tilsvarende 
dokumenter udgør referencegrundlaget for 
fastsættelsen af bistandsprioriteterne.
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Or. en

Ændringsforslag af Gisela Kallenbach

Ændringsforslag 44
Artikel 4, stk. 2

2) EF-bistanden i henhold til denne 
forordning ydes normalt som led i et 
partnerskab mellem Kommissionen og 
modtagerne. I partnerskabet inddrages, hvor 
det er relevant, nationale, regionale og lokale 
myndigheder såvel som arbejdsmarkedets 
parter og økonomiske 
interesseorganisationer, civilsamfundet og 
andre relevante instanser.

2) EF-bistanden i henhold til denne 
forordning ydes normalt som led i et 
partnerskab mellem Kommissionen og 
modtagerne. I partnerskabet inddrages, hvor 
det er relevant, nationale, regionale og lokale 
myndigheder såvel som arbejdsmarkedets 
parter og økonomiske 
interesseorganisationer, civilsamfundet, 
ngo'er, der beskæftiger sig med social 
inddragelse og miljøspørgsmål, partnere,
som arbejder for ligestilling af mænd og 
kvinder, og andre relevante instanser.

Or. en

Ændringsforslag af Emanuel Jardim Fernandes

Ændringsforslag 45
Artikel 4, stk. 2

2) EF-bistanden i henhold til denne 
forordning ydes normalt som led i et 
partnerskab mellem Kommissionen og 
modtagerne. I partnerskabet inddrages, hvor 
det er relevant, nationale, regionale og lokale 
myndigheder såvel som arbejdsmarkedets 
parter og økonomiske 
interesseorganisationer, civilsamfundet og 
andre relevante instanser.

2) EF-bistanden i henhold til denne 
forordning ydes normalt som led i et 
partnerskab mellem Kommissionen og 
modtagerne. I partnerskabet inddrages, hvor 
det er relevant, nationale, regionale og lokale 
myndigheder såvel som arbejdsmarkedets 
parter og økonomiske 
interesseorganisationer, civilsamfundet og 
andre relevante instanser, og det tilstræbes 
at styrke decentraliseret forvaltning på flere 
niveauer for at opnå større effektivitet.

Or. en

Begrundelse

Anvendelsen af decentraliseret samfundsforvaltning på flere niveauer kan i princippet 
bidrage til større effektivitet ved programmets forvaltning.
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Ændringsforslag af Gisela Kallenbach

Ændringsforslag 46
Artikel 4, stk. 3

3) Modtagerlandene inddrager i fornødent 
omfang de relevante partnere, særlig på 
regionalt og lokalt plan, i udarbejdelsen, 
gennemførelsen og overvågningen af 
programmer og projekter.

3) Modtagerlandene inddrager de relevante 
partnere, særlig på regionalt og lokalt plan, i 
udarbejdelsen, gennemførelsen og 
overvågningen af programmer og projekter.

Or. en

Ændringsforslag af Jan Olbrycht

Ændringsforslag 47
Artikel 4, stk. 4 a (nyt)

4a) I erkendelse af at støtte til 
civilsamfundet, demokratiseringsprocessen 
og fremme af respekt for 
menneskerettighederne skal prioriteres, 
kan EF-bistanden i særlige begrundede 
tilfælde ydes uden medfinansiering fra 
modtagerlandenes side 

Or. en

Ændringsforslag af Riitta Myller

Ændringsforslag 48
Artikel 5, stk. 2

2) Kommissionen og medlemsstaterne sikrer 
sammenhæng mellem EF-bistanden i 
henhold til denne forordning og finansiel 
bistand fra Fællesskabet og medlemsstaterne 
gennem andre interne og eksterne 
finansieringsinstrumenter og fra Den 
Europæiske Investeringsbank.

2) Kommissionen og medlemsstaterne sikrer 
sammenhæng mellem EF-bistanden i 
henhold til denne forordning og finansiel 
bistand fra Fællesskabet, Fællesskabets 
finansielle institutioner, f.eks. Den 
Europæiske Investeringsbank og Den 
Europæiske Investeringsfond, og 
medlemsstaterne gennem andre interne og 
eksterne finansieringsinstrumenter.

Or. fi
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Begrundelse

Den rolle, som Fællesskabets institutioner har, afklares, og Den Europæiske Investeringsfond 
får mulighed for at demonstrere sin kapacitet, idet der tages hensyn til deres kompetence. 

Ændringsforslag af Paavo Väyrynen

Ændringsforslag 49
Artikel 6, stk. 1, litra a

a) lande- eller multilandeprogrammer for 
bistand til et partnerland eller for regionalt 
eller subregionalt samarbejde mellem to 
eller flere partnerlande, og hvori 
medlemsstaterne kan deltage

a) lande- eller multilandeprogrammer for 
bistand til et partnerland eller for regionalt 
eller subregionalt samarbejde mellem to 
eller flere partnerlande, og hvori 
medlemsstaterne og deres EØS-partnere
kan deltage

Or. en

Begrundelse

Der tages i forslaget til forordning ikke hensyn til EØS-landene og Schweiz som vore 
samarbejdspartnere og meddonorer. Navnlig vores nordiske naboer og partnere, Norge og 
Island, spiller en aktiv rolle i forbindelse med både det bi- og multilaterale samarbejde i de 
nordlige områder. Begge lande er fuldgyldige medlemmer af Østersørådet, Det Euro-Arktiske 
Barentsråd og Det Arktiske Råd. Ved udformningen af den europæiske naboskabspolitik må vi 
uden indskrænkninger tage højde for vore naboer i syd, øst og nord. Vi må desuden gøre 
effektiv brug af de økonomiske ressourcer i lande som Norge og Schweiz ved 
medfinansieringen af naboskabspolitikken.

Ændringsforslag af Lambert van Nistelrooij

Ændringsforslag 50
Artikel 6, stk. 1, litra a

a) lande- eller multilandeprogrammer for 
bistand til et partnerland eller for regionalt 
eller subregionalt samarbejde mellem to 
eller flere partnerlande, og hvori 
medlemsstaterne kan deltage

a) lande- eller multilandeprogrammer for 
bistand til et partnerland eller for regionalt 
eller subregionalt samarbejde mellem to 
eller flere partnerlande, og hvori 
medlemsstaterne og EØS-partnerne kan 
deltage

Or. en
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Begrundelse

Der tages i forslaget til forordning ikke hensyn til EØS-landene og Schweiz som vore 
samarbejdspartnere og meddonorer. Navnlig vores nordiske naboer og partnere, Norge og 
Island, spiller en aktiv rolle i forbindelse med både det bi- og multilaterale samarbejde i de 
nordlige områder. Begge lande er fuldgyldige medlemmer af Østersørådet, Det Euro-Arktiske 
Barentsråd og Det Arktiske Råd. Ved udformningen af den europæiske naboskabspolitik må vi 
uden indskrænkninger tage højde for vore naboer i syd, øst og nord. Vi må desuden gøre 
effektiv brug af de økonomiske ressourcer i lande som Norge og Schweiz ved 
medfinansieringen af naboskabspolitikken.

Ændringsforslag af Emanuel Jardim Fernandes

Ændringsforslag 51
Artikel 6, stk. 1, litra a

a) lande- eller multilandeprogrammer for 
bistand til et partnerland eller for regionalt 
eller subregionalt samarbejde mellem to 
eller flere partnerlande, og hvori 
medlemsstaterne kan deltage

a) lande- eller multilandeprogrammer for 
bistand til et partnerland eller for regionalt 
eller subregionalt samarbejde mellem to 
eller flere partnerlande, og hvori 
medlemsstaterne og regionerne i disse kan 
deltage

Or. en

Begrundelse

Der tages hermed hensyn til de politiske og administrative systemer i medlemsstaterne og i 
overensstemmelse med den geografiske støtteberettigelse som led i det grænseoverskridende 
og transregionale samarbejde.

Ændringsforslag af Lambert van Nistelrooij

Ændringsforslag 52
Artikel 6, stk. 1, litra b

b) tematiske programmer til at tackle en eller 
flere specifikke fælles udfordringer for flere 
partnerlande, og som kan være relevante for 
en eller flere medlemsstater

b) tematiske programmer til at tackle en eller 
flere specifikke fælles udfordringer for flere 
partnerlande, og som kan være relevante for 
en eller flere medlemsstater i spørgsmål som 
menneskerettigheder og miljøet;

Or. en
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Begrundelse

De tematiske programmer er normalt på en synlig og genkendelig måde rettet mod en global 
udfordring af særlig betydning eller eventuelt udformet som en projicering af interne 
politikker. Dette er især vigtigt, da forenklingen af de finansielle instrumenter på området 
eksterne forbindelser betyder, at tematiske instrumenter som f.eks. LIFE-Tredjelande eller 
TEMPUS ikke længere vil have deres eget særskilte retsgrundlag. Det vil være muligt at 
inddrage medlemsstaterne i tematiske programmer via transregionalt samarbejde. I 
Kommissionens meddelelse - EU's naboskabspolitik - strategidokument  betegnes 
"mellemfolkelige aspekter", og herunder udvikling af civilsamfundsorganisationerne som et af 
indsatsområderne for det regionale samarbejde. Desuden nævnes muligheden for at 
udarbejde tematiske programmer om disse aspekter i bilaget til forslaget (s. 44), men den skal 
også indgå i teksten til den nye forordning, så den bliver bindende.

Ændringsforslag af Lambert van Nistelrooij

Ændringsforslag 53
Artikel 6, stk. 1, litra c

c) programmer for grænseoverskridende 
samarbejde, som indebærer samarbejde 
mellem en eller flere medlemsstater og et 
eller flere partnerlande i områder, der støder 
op til deres fælles del af Det Europæiske 
Fællesskabs ydre grænse

c) programmer for grænseoverskridende og 
tværnationalt samarbejde, som indebærer 
samarbejde mellem en eller flere 
medlemsstater, et eller flere partnerlande og 
et eller flere EØS-lande i områder, der 
støder op til deres fælles del af Det 
Europæiske Fællesskabs ydre grænse

Or. en

Begrundelse

Der tages i forslaget til forordning ikke hensyn til EØS-landene og Schweiz som vore 
samarbejdspartnere og meddonorer. Navnlig vores nordiske naboer og partnere, Norge og 
Island, spiller en aktiv rolle i forbindelse med både det bi- og multilaterale samarbejde i de 
nordlige områder. Begge lande er fuldgyldige medlemmer af Østersørådet, Det Euro-Arktiske 
Barentsråd og Det Arktiske Råd.

Ændringsforslag af Paavo Väyrynen

Ændringsforslag 54
Artikel 6, stk. 1, litra c

c) programmer for grænseoverskridende 
samarbejde, som indebærer samarbejde 
mellem en eller flere medlemsstater og et

c) programmer for grænseoverskridende 
samarbejde, som indebærer samarbejde 
mellem en eller flere medlemsstater og en 
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eller flere partnerlande i områder, der støder 
op til deres fælles del af Det Europæiske 
Fællesskabs ydre grænse

eller flere EØS-partnere i områder, der 
støder op til deres fælles del af Det 
Europæiske Fællesskabs ydre grænse

Or. en

Begrundelse

Der tages i forslaget til forordning ikke hensyn til EØS-landene og Schweiz som vore 
samarbejdspartnere og meddonorer. Navnlig vores nordiske naboer og partnere, Norge og 
Island, spiller en aktiv rolle i forbindelse med både det bi- og multilaterale samarbejde i de 
nordlige områder. Begge lande er fuldgyldige medlemmer af Østersørådet, Det Euro-Arktiske 
Barentsråd og Det Arktiske Råd. Ved udformningen af den europæiske naboskabspolitik må vi 
uden indskrænkninger tage højde for vore naboer i syd, øst og nord. Vi må desuden gøre 
effektiv brug af de økonomiske ressourcer i lande som Norge og Schweiz ved 
medfinansieringen af naboskabspolitikken.

Ændringsforslag af Emanuel Jardim Fernandes

Ændringsforslag 55
Artikel 6, stk. 1, litra c

c) programmer for grænseoverskridende 
samarbejde, som indebærer samarbejde 
mellem en eller flere medlemsstater og et 
eller flere partnerlande i områder, der støder 
op til deres fælles del af Det Europæiske 
Fællesskabs ydre grænse

c) programmer for grænseoverskridende 
samarbejde, som indebærer samarbejde
mellem en eller flere medlemsstater og et 
eller flere partnerlande i områder nær deres 
fælles del af Det Europæiske Fællesskabs 
ydre grænse

Or. en

Begrundelse

Sigtet med ændringforslaget er at åbne op for deltagelse af andre regioner i EU, som kunne 
risikere at blive udelukket på grund af den meget snævre definition, Kommissionen anvender. 
Forslaget er i øvrigt i overensstemmelse med betragtning 11.

Ændringsforslag af Elisabeth Schroedter 

Ændringsforslag 56
Artikel 6, stk. 1, litra c a (nyt)

ca) mikroprojekter med begrænsede 
ressourcer, som kan styrke 
grænseoverskridende mellemfolkeligt 



AM\575634DA.doc 21/47 PE 360.354v01-00

DA

samarbejde og kommunikation mellem 
borgerne, private eller frivillige 
organisationer og forvaltninger og 
institutioner med henblik på 
tilvejebringelse af de forbindelser, som 
ligger til grund for det 
grænseoverskridende samarbejde i 
grænseområder

Or. en

Ændringsforslag af Emanuel Jardim Fernandes

Ændringsforslag 57
Artikel 6, stk. 2

2) Der kan ydes EF-bistand i henhold til 
denne forordning til transregionalt 
samarbejde, som involverer partnerlande og 
medlemsstater, i forbindelse med tematiske 
programmer og multilandeprogrammer for 
regionalt eller subregionalt samarbejde.

2) Der ydes EF-bistand i henhold til denne 
forordning til transregionalt samarbejde, 
som involverer partnerlande og 
medlemsstater, i forbindelse med tematiske 
programmer og multilandeprogrammer for 
regionalt eller subregionalt samarbejde, 
forudsat de bidrager til at nå målene for 
EF-bistanden.

Or. en

Begrundelse

Som det slås fast i artikel 1, stk. 2, er formålet med EF-bistanden i henhold til naboskabs- og 
partnerskabsinstrumentet "at befordre grænseoverskridende og transregionalt samarbejde".

Ændringsforslag af Adam Jerzy Bielan, Mieczysław Edmund Janowski

Ændringsforslag 58
Artikel 6, stk. 2 a (nyt)

2a) De støtteberettigede grænseregioner i 
EU-medlemsstaterne er omfattet af de 
programmer for grænseoverskridende 
samarbejde, som udarbejdes i henhold til 
denne forordning. Medlemsstaterne kan 
også inddrages i tematiske programmer 
og/eller multilandeprogrammer gennem 
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transregionalt samarbejde.

Or. pl

Ændringsforslag af Lambert van Nistelrooij

Ændringsforslag 59
Artikel 6, stk. 2 a (nyt)

2a) De støtteberettigede grænseregioner i 
EU-medlemsstaterne er omfattet af de 
programmer for grænseoverskridende 
samarbejde, som udarbejdes i henhold til 
denne forordning. Medlemsstaterne kan 
især inddrages i tematiske programmer 
og/eller multilandeprogrammer gennem 
transregionalt samarbejde.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at understrege, at programmerne for grænseoverskridende samarbejde 
behandler støtteberettigelse i grænseregionerne. Det er væsentligt at fastslå, at der ved 
udarbejdelsen af disse programmer vil være tale om en decentral tilgang. I de tilfælde, hvor 
programmerne vedrører regionale og lokale anliggender, er det vigtigt fuldt ud at inddrage 
de regionale og lokale myndigheder i EU i udarbejdelsen og gennemførelsen af de 
grænseoverskridende samarbejdsprogrammer

Ændringsforslag af Constanze Angela Krehl

Ændringsforslag 60
Artikel 7, stk. 1

1) For lande- og multilandeprogrammerne 
og de tematiske programmer vedtages der 
strategidokumenter i overensstemmelse med 
den procedure, der er omhandlet i artikel 26, 
stk. 2. Strategidokumenterne afspejler de 
generelle rammer og handlingsplaner, som 
er omhandlet i artikel 3. 
Strategidokumenterne udarbejdes for en 
periode, der svarer overens med prioriteterne 
i politikrammerne, og indeholder flerårige 
vejledende programmer, herunder 

1) For lande- og multilandeprogrammerne 
og de tematiske programmer vedtages der 
strategidokumenter i overensstemmelse med 
den procedure, der er omhandlet i artikel 26, 
stk. 2. Strategidokumenterne afspejler de 
generelle rammer og handlingsplaner, som
er omhandlet i artikel 3. 
Strategidokumenterne udarbejdes for en 
periode, der svarer overens med prioriteterne 
i politikrammerne, og indeholder flerårige 
vejledende programmer, herunder 
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vejledende flerårige finansielle tildelinger. 
De tages om nødvendigt op til fornyet 
overvejelse og kan revideres efter den i 
artikel 26, stk. 2, omhandlede procedure.

vejledende flerårige finansielle tildelinger. 
De tages om nødvendigt op til fornyet 
overvejelse og kan revideres efter den i 
artikel 26, stk. 2, omhandlede procedure.
Mikroprojekter, hvor finansieringsrammen 
ikke overskrider 5.000 €, kan behandles 
efter en forenklet, decentral procedure.

Or. de

Begrundelse

At anvende den centrale procedure ved projekter på op til 5.000 € ville medføre meget høje 
administrative omkostninger som led i et projekt. Desuden udgør netop mikroprojekterne en 
god mulighed for, at mindre og regionale foreninger og sammenslutninger kan deltage i EU-
udviklingen og i EU-projekter. De skal hurtigt og ubureaukratisk kunne gøre brug af 
naboskabs- og partnerskabsinstrumenterne.

Ændringsforslag af Lambert van Nistelrooij

Ændringsforslag 61
Artikel 7, stk. 1

1) For lande- og multilandeprogrammerne 
og de tematiske programmer vedtages der 
strategidokumenter i overensstemmelse med 
den procedure, der er omhandlet i artikel 26, 
stk. 2. Strategidokumenterne afspejler de 
generelle rammer og handlingsplaner, som 
er omhandlet i artikel 3. 
Strategidokumenterne udarbejdes for en 
periode, der svarer overens med prioriteterne 
i politikrammerne, og indeholder flerårige 
vejledende programmer, herunder 
vejledende flerårige finansielle tildelinger. 
De tages om nødvendigt op til fornyet 
overvejelse og kan revideres efter den i 
artikel 26, stk. 2, omhandlede procedure.

1) For lande- og multilandeprogrammerne 
og de tematiske programmer vedtages der 
strategidokumenter i overensstemmelse med
den procedure, der er omhandlet i artikel 26, 
stk. 2. Strategidokumenterne afspejler de 
generelle rammer og handlingsplaner, som 
er omhandlet i artikel 3. De ikke-statslige 
aktørers effektive deltagelse i udarbejdelsen 
af strategidokumenterne skal sikres, især på 
regionalt og lokalt niveau. 
Strategidokumenterne udarbejdes for en 
periode, der svarer overens med prioriteterne 
i politikrammerne, og indeholder flerårige 
vejledende programmer, herunder 
vejledende flerårige finansielle tildelinger. 
De tages om nødvendigt op til fornyet 
overvejelse og kan revideres efter den i 
artikel 26, stk. 2, omhandlede procedure.

Or. en

Begrundelse

Som led i det grænseoverskridende samarbejde garanteres navnlig inddragelsen af de 
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regionale og lokale partnere sikret. Desuden skal deltagelse af arbejdsmarkedets parter og 
ikke-statslige aktører støttes, når det er muligt.

Ændringsforslag af Jan Olbrycht

Ændringsforslag 62
Artikel 7, stk. 2

2) Når Kommissionen udarbejder lande-
eller multilandeprogrammer, fastlægger den 
tildelingen til hvert program under 
hensyntagen til det pågældende lands eller 
den pågældende regions særlige kendetegn, 
ambitionsniveauet i Unionens partnerskab 
med et givet land, forvaltningskapaciteten og 
mulighederne for at absorbere midlerne.

2) Når Kommissionen udarbejder lande-
eller multilandeprogrammer, fastlægger den 
på grundlag af objektive kriterier 
tildelingen til hvert program under 
hensyntagen til det pågældende lands eller 
den pågældende regions særlige kendetegn, 
ambitionsniveauet i Unionens partnerskab 
med et givet land, de fremskridt, der er gjort 
med gennemførelsen af vedtagne 
målsætninger, især som led i den 
europæiske naboskabspolitik, og de 
vedtagne handlingsplaner for så vidt angår 
fremskridt i forbindelse med den 
demokratiske og økonomiske reformproces 
og forvaltningskapaciteten og mulighederne 
for at absorbere midlerne.

Or. en

Ændringsforslag af Vladimír Železný

Ændringsforslag 63
Artikel 7, stk. 3

3) Kommissionen vedtager alene med 
henblik på grænseoverskridende samarbejde 
og med sigte på at opstille den liste over 
fælles programmer, der er omhandlet i
artikel 9, stk. 1, over de vejledende flerårige 
tildelinger dertil og over de territoriale 
enheder, der er berettiget til at deltage i 
hvert af dem, et eller om nødvendigt flere 
specifikke strategidokumenter i 
overensstemmelse med den i artikel 26, stk. 
2, omhandlede procedure. De specifikke 
strategidokumenter dækker i princippet en 

3) Kommissionen vedtager alene med 
henblik på grænseoverskridende samarbejde 
og med sigte på at opstille den liste over 
fælles programmer, der er omhandlet i 
artikel 9, stk. 1, over de vejledende flerårige 
tildelinger dertil og over de EU-
medlemsstater og potentielle kandidatlande 
og grænseregionerne mellem disse, der er 
berettiget til at deltage i hvert af dem, et eller 
om nødvendigt flere strategidokumenter i 
overensstemmelse med den i artikel 26, stk. 
2, omhandlede procedure, og må ikke give 
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periode på syv år fra den 1. januar 2007 til 
den 31. december 2013.

anledning til yderligere bureaukrati. De 
specifikke strategidokumenter dækker i 
princippet en periode på syv år fra den 1. 
januar 2007 til den 31. december 2013.

Or. en

Begrundelse

Det skal præciseres, hvilke territoriale enheder der er berettiget til at detage i programmerne
under det europæiske naboskabs- og partnerskabsinstrument.

Ændringsforslag af Lambert van Nistelrooij

Ændringsforslag 64
Artikel 7, stk. 3

3) Kommissionen vedtager alene med 
henblik på grænseoverskridende samarbejde 
og med sigte på at opstille den liste over 
fælles programmer, der er omhandlet i 
artikel 9, stk. 1, over de vejledende flerårige 
tildelinger dertil og over de territoriale 
enheder, der er berettiget til at deltage i 
hvert af dem, et eller om nødvendigt flere 
specifikke strategidokumenter i 
overensstemmelse med den i artikel 26, stk. 
2, omhandlede procedure. De specifikke
strategidokumenter dækker i princippet en 
periode på syv år fra den 1. januar 2007 til 
den 31. december 2013.

3) Kommissionen vedtager alene med 
henblik på grænseoverskridende samarbejde 
og med sigte på at opstille den liste over 
fælles programmer, der er omhandlet i 
artikel 9, stk. 1, over de vejledende flerårige 
tildelinger dertil og over lande, 
grænseregioner i EU og de af 
tiltrædelseslandenes partnere, der er 
berettiget til at deltage i hvert af dem, et eller 
om nødvendigt flere specifikke 
strategidokumenter i overensstemmelse med 
den i artikel 26, stk. 2, omhandlede 
procedure. Strategidokumenterne 
udarbejdes under hensyntagen til 
principperne og procedurerne i artikel 4 og 
5 og dækker i princippet en periode på syv 
år fra den 1. januar 2007 til den 31. 
december 2013.

Or. en

Begrundelse

Det skal klart fremgå, hvilke territoriale enheder der kan deltage i programmerne. 
Strategidokumenterne må ikke indebære yderligere bureaukrati for at sikre, at de kan 
gennemføres. Ud over henvisningen til en bedre koordination og harmonisering af 
procedurerne i forordningens bestemmelser henvises der ikke til de administrative 
procedurer, som en partner skal overholde.
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Ændringsforslag af Riitta Myller

Ændringsforslag 65
Artikel 7, stk. 3 a (nyt)

3a) Kommissionen fastsætter fordelingen af 
ressourcerne til de grænseoverskridende
samarbejdsprogrammer på grundlag af
befolkningens størrelse i det 
støtteberettigede område og andre faktorer, 
der er relevante for samarbejdets intensitet,
såsom områdets særlige karakteristika, på 
grundlag af den administrative kapacitet og 
absorptionsevnen.

Or. fi

Begrundelse

Principperne for fordelingen af bevillingerne til de grænseoverskridende 
samarbejdsprogrammer bør fastsættes i forordningens tekst. Befolkningens størrelse er et 
objektivt og rimeligt kriterie, men det er også vigtigt at tage hensyn til de forskellige usikre 
faktorer.

Ændringsforslag af Lambert van Nistelrooij

Ændringsforslag 66
Artikel 7, stk. 4

4) Den Europæiske Fond for 
Regionaludvikling skal yde et bidrag til 
programmer for grænseoverskridende 
samarbejde, som udarbejdes og gennemføres 
i medfør af denne forordning. Det samlede 
budget til programmerne for 
grænseoverskridende samarbejde, herunder 
bidraget fra Den Europæiske Fond for 
Regionaludvikling til foranstaltninger for
grænserne til partnerlandene, svarer mindst 
til det dobbelte af det beløb, der er fastsat i 
de relevante bestemmelserne i forordning nr. 
[…] [om almindelige bestemmelser 
vedrørende Den Europæiske Fond for 
Regionaludvikling, Den Europæiske 
Socialfond og Samhørighedsfonden, til 
foranstaltninger for grænserne til 
partnerlandene.

4) Den Europæiske Fond for 
Regionaludvikling skal yde et bidrag til 
programmer for grænseoverskridende 
samarbejde, som udarbejdes og gennemføres 
i medfør af denne forordning gennem 
inddragelse af de regionale og lokale 
myndigheder i EU i de tematiske 
programmer og multilandeprogrammerne. 
Det samlede budget til programmerne for 
grænseoverskridende samarbejde, herunder 
bidraget fra Den Europæiske Fond for 
Regionaludvikling til foranstaltninger for 
grænserne til partnerlandene, svarer mindst 
til det dobbelte af det beløb, der er fastsat i 
de relevante bestemmelserne i forordning nr. 
[…] [om almindelige bestemmelser 
vedrørende Den Europæiske Fond for 
Regionaludvikling, Den Europæiske 
Socialfond og Samhørighedsfonden, til 
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foranstaltninger for grænserne til 
partnerlandene.

Or. en

Begrundelse

Hvis de regionale og lokale myndigheder skal benytte programmet til ud over de 
grænseoverskridende initiativer at gennemføre transregionalt samarbejde sammen med de
tilsvarende myndigheder i de europæiske nabolande, vil der være behov for midler fra EFRU.

Ændringsforslag af Lambert van Nistelrooij

Ændringsforslag 67
Afsnit III, overskrift

Grænseoverskridende samarbejde Grænseoverskridende og transregionalt 
samarbejde samarbejde

Or. en

Begrundelse

En henvisning til NUTS II-niveauet taler for en overskrift, som også omfatter det 
transregionale samarbejde. Kommissionen skal præcisere, hvilken type samarbejde det hører 
ind under.

Ændringsforslag af Lambert van Nistelrooij

Ændringsforslag 68
Artikel 8, stk. 1, indledning

1) De i artikel 6, stk. 1, litra c), omhandlede 
programmer for grænseoverskridende 
samarbejde kan omfatte alle grænser til 
lands samt til søs i et fælles havområde. 
Følgende territoriale enheder er berettiget til 
støtte i henhold til dette afsnit:

1) De i artikel 6, stk. 1, litra c), omhandlede 
programmer for grænseoverskridende 
samarbejde kan omfatte alle grænser til 
lands samt til søs. Følgende territoriale 
enheder er berettiget til støtte i henhold til 
denne artikel:

Or. en

Begrundelse

Af hensyn til klarheden og målet for det grænseoverskridende samarbejde i henhold til denne 
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forordning bør en enkelt henvisning til søgrænser foretrækkes. Desuden er bestemmelse 
indeholdt i en artikel, ikke et afsnit.

Ændringsforslag af Lambert van Nistelrooij

Ændringsforslag 69
Artikel 8, stk. 1, litra b

b) alle territoriale enheder svarende til 
NUTS III-niveau eller tilsvarende langs 
søforbindelser af større betydning

b) alle territoriale enheder svarende til 
NUTS III-niveau eller tilsvarende langs 
søforbindelser på under 150 km

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at tilpasse bestemmelserne i forordningen til de generelle bestemmelser om 
EFRU, ESF og Samhørighedsfonden, hvor søgrænsen er fastsat til 150 km. Det er tænkeligt, 
at samarbejdet om havområder i naboskabsinstrumentet ikke medtages i denne bestemmelse.

Ændringsforslag af Lambert van Nistelrooij

Ændringsforslag 70
Artikel 8, stk. 1, litra c

c) alle territoriale enheder i kystområder 
svarende til NUTS II-niveau eller 
tilsvarende, som ligger op til et for 
medlemsstaterne og partnerlandene fælles 
havområde.

udgår

Or. en

Begrundelse

Af hensyn til klarheden er det nødvendigt at henvise til de grænseoverskridende 
samarbejdsprogrammer. Det fremgår ikke klart af stykket, hvilken form for samarbejde NUTS 
II-niveau, der er omfattet.

Ændringsforslag af Jan Olbrycht

Ændringsforslag 71
Artikel 8, stk. 1, litra c

c) alle territoriale enheder i kystområder c) alle territoriale enheder i kystområder 
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svarende til NUTS II-niveau eller 
tilsvarende, som ligger op til et for 
medlemsstaterne og partnerlandene fælles 
havområde.

svarende til NUTS III-niveau eller 
tilsvarende, som ligger op til et for 
medlemsstaterne og partnerlandene fælles 
havområde.

Or. en

Ændringsforslag af Gisela Kallenbach

Ændringsforslag 72
Artikel 8, stk. 2

2) I særlige tilfælde kan støtteberettigelsen 
udvides til også at omfatte territoriale 
enheder, der støder op til de i stk. 1 nævnte 
enheder.

2) I særlige tilfælde kan støtteberettigelsen 
udvides til også at omfatte territoriale 
enheder, der støder op til de i stk. 1 nævnte 
enheder, såfremt en udvidelse er nødvendig 
af hensyn til udviklingen i et givent 
område.

Or. en

Ændringsforslag af Lambert van Nistelrooij

Ændringsforslag 73
Artikel 8, stk. 2 a (nyt)

2a) Det grænseoverskridende samarbejde, 
som er omtalt i artikel 6, stk. 1, litra a), kan 
omfatte alle grænser til søs. Alle territoriale 
enheder i kystområder svarende til NUTS 
II-niveau eller tilsvarende, som ligger op til 
et for medlemsstaterne og partnerlandene 
fælles område, er berettiget til støtte i 
henhold til denne artikel.

Or. en

Begrundelse

NUTS II-kystområder henhører ikke under det grænseoverskridende samarbejde. Det er 
derfor nødvendigt at indsætte et særligt stykke om de særlige træk ved det transregionale 
samarbejde.
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Ændringsforslag af Adam Jerzy Bielan, Mieczysław Edmund Janowski

Ændringsforslag 74
Artikel 8, stk. 3 a (nyt)

3a) Der bør tilvejebringes hensigtsmæssige 
instrumenter til evaluering af samarbejdet i 
forbindelse med kystregioner under på 
NUTS II-niveau. De skal være i 
overensstemmelse med den specifikke 
kategori af programmet.

Or. pl

Ændringsforslag af Lambert van Nistelrooij

Ændringsforslag 75
Artikel 8, stk. 3 a (nyt)

3a) Der bør tilvejebringes hensigtsmæssige 
instrumenter med henblik på samarbejdet i 
forbindelse med kystregioner under på 
NUTS II-niveau. De skal være i 
overensstemmelse med den specifikke 
kategori af programmet: 
grænseoverskridende, transregionale 
og/eller transnationale programmer.

Or. en

Begrundelse

Af hensyn til større klarhed skal det præciseres, hvilken kategori de berørte NUTS II-
kystregioner tilhører: grænseoverskridende, transregionale og/eller transnationale 
programmer.

Ændringsforslag af Lambert van Nistelrooij

Ændringsforslag 76
Artikel 9, stk. 2

2) De fælles programmer for landgrænser og 
søforbindelser udarbejdes pr. grænse og 
omfatter støtteberettigede territoriale 
enheder tilhørende en eller flere 

2) De fælles programmer for landgrænser og 
søforbindelser udarbejdes pr. grænse og 
omfatter støtteberettigede territoriale 
enheder tilhørende en eller flere 
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medlemsstater og et eller flere partnerlande. 
De fælles programmer for kystregioner er 
multilaterale og omfatter støtteberettigede 
territoriale enheder op til et fælles 
havområde tilhørende flere deltagende lande, 
herunder mindst en medlemsstat og et 
partnerland.

medlemsstater og et eller flere partnerlande. 
De fælles operationelle programmer for 
kystregioner svarende til områder på NUTS 
II-niveau er multilaterale og omfatter 
støtteberettigede territoriale enheder op til et 
fælles havområde tilhørende flere deltagende 
lande, herunder mindst en medlemsstat og et 
partnerland.

Or. en

Begrundelse

Af hensyn til en standardiseret terminologi bør termen "fælles operationelle programmer for 
kystregioner" foretrækkes, idet det i højere grad er i overensstemmelse med den term, som 
anvendes i forbindelse med det territoriale samarbejde under EFRU.

Ændringsforslag af Jamila Madeira

Ændringsforslag 77
Artikel 9, stk. 2

2) De fælles programmer for landgrænser og 
søforbindelser udarbejdes pr. grænse og 
omfatter støtteberettigede territoriale 
enheder tilhørende en eller flere 
medlemsstater og et eller flere partnerlande. 
De fælles programmer for kystregioner er 
multilaterale og omfatter støtteberettigede 
territoriale enheder op til et fælles 
havområde tilhørende flere deltagende lande, 
herunder mindst en medlemsstat og et 
partnerland.

2) Operationelle programmer for 
landgrænser og søforbindelser udarbejdes pr. 
grænse og omfatter støtteberettigede 
territoriale enheder tilhørende en eller flere 
medlemsstater og et eller flere partnerlande. 
Operationelle programmer for kystregioner 
er multilaterale og omfatter støtteberettigede 
territoriale enheder op til et fælles 
havområde tilhørende flere deltagende lande, 
herunder mindst en medlemsstat og et 
partnerland.

Or. en

Ændringsforslag af Riitta Myller

Ændringsforslag 78
Artikel 9, stk. 2 a (nyt)

2(a) De fælles programmer udarbejdes af 
de berørte medlemsstater og partnerlande  
på det relevante territoriale niveau under 
hensyntagen til det institutionelle system og 
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partnerskabsprincippet.

Or. fi

Begrundelse

Sigtet med ændringsforslaget er at tage hensyn til områdernes særlige karakteristika ved 
udarbejdelsen af de fælles programmer.

Ændringsforslag af Lambert van Nistelrooij

Ændringsforslag 79
Artikel 9, stk. 3 a (nyt)

3a) De fælles operationelle programmer 
udarbejdes af de berørte medlemsstater og 
partnerlande i snævert samarbejde med de 
regionale og lokale organer og 
gennemføres på det relevante decentrale 
territoriale niveau under iagttagelse af 
paertnerskabsprincippet. Programmerne 
omfatter i almindelighed en syvårig 
periode, som går fra den 1. januar 2007 til 
den 31. december 2013.

Or. en

Begrundelse

I tredjelande er indholdet af  subsidiaritetsprincippet ofte ikke klart, idet dette tager 
udgangspunkt i den etablerede fællesskabsret. For at sikre de decentrale myndigheders 
deltagelse i udarbejdelsen af af de fælles operationelle programmer er det nødvendigt at 
nævne, at de skal inddrages og at henvise til partnerskabsprincippet. Artikel 4 skal ændres af 
hensyn til klarheden.

Ændringsforslag af Riitta Myller

Ændringsforslag 80
Artikel 9, stk. 3 a (nyt)

3a) Som led i det grænseoverskridende 
samarbejde kan der til aktioner i områder 
på NUTS III-niveau, der grænser op til de 
territoriale enheder i medfør af i medfør af 
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artikel 8, stk 1, litra a) og b), som led i det 
grænseoverskridende samarbejde i særligt
begrundede tilfælde ydes finansiering på op 
til 20 % af budgettet for det operationelle 
program.

Or. fi

Begrundelse

Det fastslås i forordningens betragtning 14, at det grænseoverskridende samarbejde skal 
bygge på erfaringerne med gennemførelsen af naboskabsprogrammerne i 2004-2006. I 
medfør af dette princip skal alle de områder, som deltager i de nuværende 
naboskabsprogrammer, også kunne deltage i de kommende grænseoverskridende 
samarbejdsprogrammer. Denne bestemmelse er i overensstemmelse med artikel 22, stk. 1, i 
EFRU-forordningen.

Ændringsforslag af Jan Olbrycht

Ændringsforslag 81
Artikel 9, stk. 3 a (nyt)

3a) Som led i samarbejdet mellem de 
territoriale enheder i medfør af artikel 8, 
stk. 1, litra a) og b), kan der i særlige 
begrundede tilfælde ydes finansiering på op 
til 20 % af budgettet for det pågældende 
fælles program til aktioner i områder på 
NUTS III-niveau, der grænser op til disse 
områder.

Or. en

Ændringsforslag af Adam Jerzy Bielan, Mieczysław Edmund Janowski

Ændringsforslag 82
Artikel 9, stk. 5

5) Fælles programmer kan revideres på 
foranledning af de deltagende lande eller 
Kommissionen for at tage hensyn til 
ændrede samarbejdsprioriteter, 
socioøkonomiske udviklinger, resultaterne af 
de pågældende foranstaltninger og 
overvågnings- og evalueringsprocessen samt 

5) Operationelle programmer kan revideres 
på foranledning af de deltagende lande eller 
Kommissionen for at tage hensyn til 
ændrede samarbejdsprioriteter, 
socioøkonomiske udviklinger, resultaterne af 
de pågældende foranstaltninger og 
overvågnings- og evalueringsprocessen samt 
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behovet for at justere de disponible 
bistandsbeløb og omfordele ressourcer.

behovet for at justere de disponible
bistandsbeløb og omfordele ressourcer.

Or. pl

Ændringsforslag af Jan Olbrycht

Ændringsforslag 83
Artikel 9, stk. 5

5) Fælles programmer kan revideres på 
foranledning af de deltagende lande eller 
Kommissionen for at tage hensyn til 
ændrede samarbejdsprioriteter, 
socioøkonomiske udviklinger, resultaterne af 
de pågældende foranstaltninger og 
overvågnings- og evalueringsprocessen samt 
behovet for at justere de disponible 
bistandsbeløb og omfordele ressourcer.

5) Operationelle programmer kan revideres 
på foranledning af de deltagende lande, 
deltagende grænseregioner i EU eller 
Kommissionen for at tage hensyn til 
ændrede samarbejdsprioriteter, 
socioøkonomiske udviklinger, resultaterne af 
de pågældende foranstaltninger og 
overvågnings- og evalueringsprocessen samt 
behovet for at justere de disponible 
bistandsbeløb og omfordele ressourcer.

Or. en

Ændringsforslag af Lambert van Nistelrooij

Ændringsforslag 84
Artikel 9, stk. 5

5) Fælles programmer kan revideres på 
foranledning af de deltagende lande eller 
Kommissionen for at tage hensyn til 
ændrede samarbejdsprioriteter, 
socioøkonomiske udviklinger, resultaterne af 
de pågældende foranstaltninger og 
overvågnings- og evalueringsprocessen samt 
behovet for at justere de disponible 
bistandsbeløb og omfordele ressourcer.

5) Fælles operationelle programmer kan 
revideres på foranledning af de deltagende 
lande, deltagende grænseregioner i EU
eller Kommissionen for at tage hensyn til 
ændrede samarbejdsprioriteter, 
socioøkonomiske udviklinger, resultaterne af 
de pågældende foranstaltninger og 
overvågnings- og evalueringsprocessen samt 
behovet for at justere de disponible 
bistandsbeløb og omfordele ressourcer.

Or. en

Begrundelse

Med henblik på en harmonisering af terminologien skal begrebet operationelt program 
anvendes som referenceterm i de fælles programmer, idet det er i overensstemmelse med den 
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term, som benyttes i det territoriale samarbejde under EFRU. Grænseregionerne i EU må 
ikke være udelukket fra selv at tage initiativer. Forvaltningen af de grænseoverskridende 
programmer henhører normalt under EU-grænseregionernes ansvar, og de har erfaringerne 
og kendskab til de særlige behov.

Ændringsforslag af Riitta Myller

Ændringsforslag 85
Artikel 9, stk. 6

6) Efter vedtagelsen af de fælles 
programmer indgår Kommissionen en 
finansieringsaftale med de deltagende lande
i overensstemmelse med de relevante 
bestemmelser i forordning (EF, Euratom) nr. 
1605/2002 af 25. juni 2002 om 
finansforordningen vedrørende De 
Europæiske Fællesskabers almindelige 
budget.

6) Efter vedtagelsen af de fælles 
programmer indgår Kommissionen en 
finansieringsaftale med 
partnerskabslandene i overensstemmelse 
med de relevante bestemmelser i forordning 
(EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 
2002 om finansforordningen vedrørende De 
Europæiske Fællesskabers almindelige 
budget.

Or. fi

Begrundelse

Medlemsstaterne bør være juridisk  forpligtet til at overholde programmernes indhold, når 
Kommissionen har godkendt dem.

Ændringsforslag af Lambert van Nistelrooij

Ændringsforslag 86
Artikel 9, stk. 7

7) De deltagende lande udvælger ud fra 
princippet om partnerskab i fællesskab, 
hvilke aktiviteter der er forenelige med 
prioriteterne og foranstaltningerne i de 
fælles programmer, til hvilke der ydes EF-
bistand.

7) De deltagende lande og grænseregioner i 
EU, som er repræsenteret i en 
styringsgruppe, udvælger ud fra 
partnerskabs- og subsidiaritetsprincippet i 
fællesskab, hvilke aktiviteter der er 
forenelige med prioriteterne og 
foranstaltningerne i de fælles programmer, 
til hvilke der ydes EF-bistand.

Or. en

Begrundelse

Der sakal være en henvisning til subsidiaritetsprincippet for at sikre, at grænseregionerne i 
EU kan deltage, og at der i højere grad tages hensyn til befolkningens behov. Det skal også 
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præciseres, hvilket organ der skal træffe afgørelse. I tråd med det territoriale samarbejde bør 
det være en styringsgruppe.

Ændringsforslag af Jan Olbrycht

Ændringsforslag 87
Artikel 9, stk. 8

8) Under ekstraordinære omstændigheder, 
hvor der ikke kan udarbejdes et fælles 
program på grund af problemer i 
forbindelserne mellem deltagende lande, kan 
Kommissionen godkende et program, som 
ikke er et fælles program i denne artikels 
forstand, men som sætter den pågældende 
grænseregion eller de pågældende 
grænseregioner i medlemsstaten i stand til at 
opnå bistand i henhold til denne forordning.

8) I særlige og behørigt begrundede 
tilfælde, hvor der ikke kan udarbejdes et 
fælles program på grund af problemer i 
forbindelserne mellem deltagende lande
eller mellem EU-lande og partnerlande, 
kan Kommissionen godkende et program, 
som ikke er et fælles program i denne 
artikels forstand, men som sætter den 
pågældende grænseregion eller de 
pågældende grænseregioner i medlemsstaten 
i stand til at opnå bistand i henhold til denne 
forordning.

Or. en

Ændringsforslag af Lambert van Nistelrooij

Ændringsforslag 88
Artikel 9, stk. 8 a (nyt)

8a) Hvis medlemsstater og partnerlande af 
politiske eller tekniske årsager ikke kan 
blive enige om rettidigt at indføre en fælles 
forvaltningsordning, kan der anvendes 
alternative ordninger, hvor Kommissionen 
er ansvarlig for de aktioner, der 
gennemføres uden for EU.

Or. en

Begrundelse

Den nuværende ordning kontrolleres og præciseres. Der skal på dette grundlag ikke på ny 
være tale om en anderledes ordning.
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Ændringsforslag af Lambert van Nistelrooij

Ændringsforslag 89
Artikel 10, stk. 1

1) De fælles programmer gennemføres i 
princippet af en fælles 
forvaltningsmyndighed, som befinder sig i 
en medlemsstat.

1) De fælles operationelle programmer 
gennemføres i princippet decentralt med 
delt forvaltning af en fælles 
forvaltningsmyndighed, som befinder sig i 
en medlemsstat. Det fælles sekretariat 
placeres ikke nødvendigvis sammen med 
den fælles forvaltningsmyndighed. Hvis en 
medlemsstat og en partnerstat ikke kan 
blive enige om rettidigt at indføre en fælles 
forvaltningsordning af juridiske eller 
tekniske årsager, kan der anvendes 
alternative ordninger med henblik på 
genemførelsen af det grænseoverskridende 
samarbejdsprogram.

Or. el

Begrundelse

Med henblik på en harmonisering af terminologien skal begrebet operationelt program 
anvendes som referenceterm i de fælles programmer, idet det er i overensstemmelse med den 
term, som benyttes i det territoriale samarbejde under EFRU. Til forskel fra det territoriale 
samarbejde henvises der ikke til den decentraliserede gennemførelse med deltagelse af 
regionale og lokale organer eller en styringsgruppe. Der skal ud over den fælles 
forvaltningsmyndighed henvises til det fælles sekretariat, der er placeret i en grænseregion i 
en af EU's medlemsstater, men ikke nødvendigvis sammen med den fælles 
forvaltningsmyndighed (f.eks. i en Euregio eller en tilsvarende struktur. Under 
overgangsperioden 2004–2006 indføres der en forbedret ordning, som skal anvendes 
fremover. Der må ikke på ny være tale om en anderledes ordning (dette gælder også for 
ændringsforslag nr. 19, 20, 21, 22, 23, 24 i Szymanski-betænkningen).

Ændringsforslag af Adam Jerzy Bielan, Mieczysław Edmund Janowski

Ændringsforslag 90
Artikel 10, stk. 1

1) De fælles programmer gennemføres i 
princippet af en fælles 
forvaltningsmyndighed, som befinder sig i 
en medlemsstat.

1) De operationelle programmer 
gennemføres i princippet decentralt af en 
fælles forvaltningsmyndighed og et fælles 
sekretariat, som befinder sig i en 
medlemsstat.



PE 360.354v01-00 38/47 AM\575634DA.doc

DA

Or. pl

Ændringsforslag af Riitta Myller

Ændringsforslag 91
Artikel 10, stk. 3

3) Ved "fælles forvaltningsmyndighed" 
forstås en offentlig eller privat myndighed 
eller instans, herunder staten selv, på 
nationalt, regionalt eller lokalt plan, som 
udpeges i fællesskab af medlemsstaten eller 
medlemsstaterne og partnerlandet eller 
partnerlandene, der indgår i et fælles 
program, og som har den finansielle og 
administrative kapacitet til at forvalte EF-
bistand og retsevne til at indgå de for 
anvendelsen af denne forordning nødvendige 
aftaler.

3) Ved "fælles forvaltningsmyndighed" 
forstås en offentlig eller privat myndighed 
eller instans, herunder staten selv, på 
nationalt, regionalt eller lokalt plan, som 
udpeges i fællesskab af medlemsstaten eller 
medlemsstaterne og partnerlandet eller 
partnerlandene, der indgår i et fælles 
program, og som har den finansielle og 
administrative kapacitet til at forvalte EF-
bistand og retsevne til at indgå de for 
anvendelsen af denne forordning nødvendige 
aftaler. En fælles forvaltningsmyndighed 
for det grænseoverskridende samarbejde 
placeres i en grænseregion i den 
pågældende medlemsstat.

Or. fi

Begrundelse

Proportionalitetsprincippet bør finde anvendelse ved udpegningen af en fælles 
forvaltningsmyndighed for programmer for grænseoverskridende samarbejde. Der opnås 
større fleksibilitet og sammenhæng med naboregionernes målsætninger og behov ved at 
uddelegere dette ansvar til myndigheder i de direkte berørte områder.

Ændringsforslag af Lambert van Nistelrooij

Ændringsforslag 92
Artikel 11, stk. 2

2) Gennemførelsesbestemmelserne vedrører 
kriterierne og procedurerne for tildeling af 
midler, samfinansieringssats, udarbejdelse af 
fælles programmer, fælles 
projektudvælgelse, teknisk og finansiel 
forvaltning af bistanden, finanskontrol og 
revision, overvågning og evaluering, 

2) Gennemførelsesbestemmelserne vedrører 
kriterierne og procedurerne for tildeling af 
midler, samfinansieringssats, udarbejdelse af 
fælles programmer, udpegning af den fælles 
forvaltningsmyndighed, 
styringsgruppen/overvågningsudvalget og 
det fælles sekretariat, udgifternes 
støtteberettigelse, fælles projektudvælgelse, 
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synlighed og reklame. teknisk og finansiel forvaltning af bistanden, 
finanskontrol og revision, overvågning og 
evaluering, synlighed og reklame.

Or. en

Begrundelse

Gennemførelsesbestemmelserne bør også omfatte udpegning og nedsættelse af de 
myndigheder, der skal forvalte de grænseoverskridende programmer. Med 
gennemførelsesbestemmelserne opstilles retningslinjerne som forberedelse af gennemførelsen 
af de fælles oprationelle programmer.

Ændringsforslag af Riitta Myller

Ændringsforslag 93
Artikel 11, stk. 2

2) Gennemførelsesbestemmelserne vedrører 
kriterierne og procedurerne for tildeling af 
midler, samfinansieringssats, udarbejdelse af 
fælles programmer, fælles 
projektudvælgelse, teknisk og finansiel 
forvaltning af bistanden, finanskontrol og 
revision, overvågning og evaluering, 
synlighed og reklame.

2) Gennemførelsesbestemmelserne vedrører  
samfinansieringssats, udarbejdelse af fælles 
programmer, udpegningen af den fælles 
forvaltningsmyndighed, udgifternes 
støtteberettigelse, fælles projektudvælgelse, 
teknisk og finansiel forvaltning af bistanden, 
finanskontrol og revision, overvågning og 
evaluering, synlighed og reklame.z

Or. fi

Begrundelse

Det er vigtigt, at der med Kommissionens gennemførelsesbestemmelser fastsættes mere 
præcise bestemmelser om udpegningen af den fælles forvaltningsmyndighed og dens opgaver
samt om udgifternes støtteberettigelse. Ændringsforslaget om indsættelse af et nyt stk. 3a i 
artikel 7 vedrører tildelingskriterierne, hvor fordelingsnøglen allerede bør fastsættes i 
forordningens tekst.

Ændringsforslag af Gisela Kallenbach

Ændringsforslag 94
Artikel 13, stk. 4

4) Kommissionen meddeler 
medlemsstaterne de særlige foranstaltninger 
til orientering senest en måned efter 

4) Kommissionen meddeler 
medlemsstaterne og Europa-Parlamentet de 
særlige foranstaltninger til orientering senest 
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afgørelsen herom. en måned efter afgørelsen herom.

Or. en

Ændringsforslag af Lambert van Nistelrooij

Ændringsforslag 95
Artikel 14 a (ny)

14a) Typer af bistand i forbindelse med det 
grænseoverskridende samarbejde.
Støtteberettigelse.
Gennemførelse af det overordnede 
grænseoverskridende samarbejde ved 
finansiering af fælles økonomiske og 
sociale og kulturelle aktiviteter og 
foranstaltninger, som fremmer en 
bæredygtig territorial udvikling i de 
grænseoverskridende regioner, navnlig:
a)ved at tilskynde til udvikling af et 
økonomisk mønster i grænseoverskridende 
områder, især udvikling af små og 
mellemstore virksomheder, turismen, 
forskning og udvikling og grænsehandel 
b) ved at tilskynde til fælles beskyttelse og 
forvaltning af miljøet og til 
risikoforebyggelse, bl.a. ved indførelse af 
grænseoverskridende infrastrukturer for 
vandforsyning, behandling af fast affald og 
spildevandsrensning, vedvarende energi og 
traitionel energiforsyning
c) ved at begrænse isolation gennem 
investeringer i infrastrukturer for at 
afhjælpe manglende forbindelsesled eller 
forbedre sekundære forbindelser for at 
forbedre adgangen til  transport, 
information og kommunikationsnetværk og 
-tjenester
d) ved at fremme arbejdskraftens mobilitet 
på tværs af grænserne, integration af det 
grænseoverskridende arbejdsmarked, 
fælles lokale beskæftigelsesinitiatver og 
foranstaltninger til social inddragelse samt 
deling af menneskelige ressourcer og 
faciliteter til forskning og teknologisk 
udvikling
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e) ved at udvikle og støtte det 
grænseoverskridende sociale og kulturelle 
samarbejde, bl.a. fælles infrastrukturer på 
områder som kultur og uddannelse samt 
sundhed.

Or. en

Begrundelse

Det grænseoverskridende samarbejde i medfør af INTERREG i EU og i vidt omfang også 
Phare CBC og Tacis-CBC vedrører navnlig samarbejde på regionalt og lokalt niveau
sammen med de enkelte stater. Dette må man være opmærksom på i forbindelse med 
naboskabs- og partnerskabsprogrammet. Det indebærer, at der er forskel på de 
støtteberettigede foranstaltninger her og på nationalt niveau. Listen her er i 
overensstemmelse med de støtteberettigede samarbejdsinitiatver i medfør af EFRU i kapitlet 
"Territorialt samarbejde".

Ændringsforslag af Lambert van Nistelrooij

Ændringsforslag 96
Artikel 14, litra d

d) internationale organisationer, herunder 
regionale organisationer, FN-organer, 
-tjenester og -missioner, de internationale 
finansieringsinstitutioner og 
udviklingsbanker, i det omfang de bidrager 
til at realisere denne forordnings mål

d) internationale organisationer, herunder 
regionale organisationer, FN-organer, 
-tjenester og -missioner, de internationale 
finansieringsinstitutioner og 
udviklingsbanker, i det omfang de bidrager 
til at realisere det grænseoverskridende 
samarbejde, som tager udgangspunkt i
denne forordnings mål

Or. en

Begrundelse

Under bestemte forudsætninger kan midler til grænseregioner i EU, der deltager i ENPI, 
anvendes til institutioner og tilsvarende, som ikke tidligere har kunnet modtage bistand til 
grænseoverskridende samarbejde.

Ændringsforslag af Lambert van Nistelrooij

Ændringsforslag 97
Artikel 14, litra f 
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f) EU-agenturer f) EU-agenturer, forudsat de bidrager til det 
grænseoverskridende samarbejde, som 
tager udgangspunkt i forordningens mål.

Or. en

Begrundelse

Under bestemte forudsætninger kan midler til grænseregioner i EU, der deltager i ENPI, 
anvendes til institutioner og tilsvarende, som ikke tidligere har kunnet modtage bistand til 
grænseoverskridende samarbejde.

Ændringsforslag af Jan Olbrycht

Ændringsforslag 98
Artikel 14, litra f 

f) EU-agenturer f) EU-agenturer og andre EU-organer,der 
skal oprettes med henblik på at nå målene i 
denne forordning.

Or. en

Ændringsforslag af Lambert van Nistelrooij

Ændringsforslag 99
Artikel 14, litra h x

x. alle ikke-statslige sammenslutninger og 
uafhængige politiske stiftelser, som vil 
kunne yde bidrag til udviklingsprocessen

x. grænseoverskridende sammenslutninger, 
ikke-statslige sammenslutninger og 
uafhængige politiske stiftelser, som vil 
kunne yde bidrag til udviklingsprocessen

Or. en

Begrundelse

Da grænseoverskridende sammenslutninger vil kunne yde et væsentligt bidrag til 
gennemførelsen af målene for ENPI, er det vigtigt at nævne dem, selv om de kunne betragtes 
som henhørende under andre støtteberettigede kategorier. Der sigtes til grænseoverskridende 
(ikke transregionale) sammenslutninger, som udgør et vigtigt bidrag. Det er vigtigt at nævne 
de tværregionale sammenslutninger, fordi de vil kunne yde et vigtigt bidrag til 
gennemførelsen af af målene for ENPI, selv om de kunne betragtes som henhørende under 
andre støtteberettigede kategorier.
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Ændringsforslag af Gisela Kallenbach

Ændringsforslag 100
Artikel 15, stk. 2, litra a

a) at finansiere målrettede foranstaltninger 
for administrativt samarbejde, som 
involverer eksperter fra den offentlige 
sektor, som udsendes af medlemsstaterne 
efter specifikke regler

a) at finansiere målrettede foranstaltninger 
for administrativt samarbejde, som 
involverer eksperter fra den offentlige 
sektor, som udsendes af medlemsstaterne og 
deres regionale og lokale myndigheder efter 
specifikke regler

Or. en

Ændringsforslag af Adam Jerzy Bielan, Mieczysław Edmund Janowski 

Ændringsforslag 101
Artikel 15, stk. 2, litra a

a) at finansiere målrettede foranstaltninger 
for administrativt samarbejde, som 
involverer eksperter fra den offentlige 
sektor, som udsendes af medlemsstaterne 
efter specifikke regler

a) at finansiere målrettede foranstaltninger 
for administrativt samarbejde, som 
involverer eksperter fra den offentlige 
sektor, som udsendes af medlemsstaterne og 
deres regionale og lokale myndigheder efter 
specifikke regler

Or. pl

Ændringsforslag af Lambert van Nistelrooij

Ændringsforslag 102
Artikel 15, stk. 2, litra a

a) at finansiere målrettede foranstaltninger 
for administrativt samarbejde, som 
involverer eksperter fra den offentlige 
sektor, som udsendes af medlemsstaterne 
efter specifikke regler

a) at finansiere målrettede foranstaltninger 
for administrativt samarbejde, som 
involverer eksperter fra den offentlige 
sektor, som udsendes af medlemsstaterne og 
deres regionale myndigheder efter 
specifikke regler

Or. en
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Begrundelse

De regionale myndigheder i EU råder over et væld af erfaringer, som de kan dele med de 
tilsvarende myndigheder i landene i de europæiske nabolande. Et sådant administrativt 
samarbejde kan i vid udstrækning bidrage til udvikling af et græsrodsdemokrati.

Ændringsforslag af Jan Olbrycht

Ændringsforslag 103
Artikel 15, stk. 2, litra g

g) at bidrage til en fond, som oprettes af 
internationale eller regionale organisationer, 
andre donorer eller partnerlande

g) at bidrage til en fond, som oprettes af Den 
Europæiske Union, dens medlemsstater, 
internationale eller regionale organisationer, 
andre donorer eller partnerlande

Or. en

Ændringsforslag af Elisabeth Schroedter

Ændringsforslag 104
Artikel 16, stk. 1

1) EF-finansieringen kan også anvendes til 
at dække udgifter i forbindelse med 
forberedelse, opfølgning, kontrol, revision 
og evaluering, som er direkte nødvendige for 
gennemførelsen af denne forordning og 
realiseringen af dens mål, f.eks. 
undersøgelser, møder, information, 
bevidstgørelse, uddannelse og publikation, 
udgifter i forbindelse med edb-net til 
informationsudveksling og alle andre 
udgifter til administrativ og teknisk bistand, 
som Kommissionen måtte pådrage sig til 
forvaltningen af programmet. Den dækker 
også udgifter til administrativ assistance i 
Kommissionens delegationer til forvaltning 
af aktioner, som finansieres i henhold til 
denne forordning.

1) EF-finansieringen kan også anvendes til 
at dække udgifter i forbindelse med 
forberedelse, opfølgning, kontrol, revision 
og evaluering, som er direkte nødvendige for 
gennemførelsen af denne forordning og 
realiseringen af dens mål, f.eks. 
undersøgelser, møder, information, 
bevidstgørelse, uddannelse og publikation, 
uddannelse af partnere, så de kan deltage i 
programmets forskellige faser, udgifter i 
forbindelse med edb-net til 
informationsudveksling, teknisk bistand til 
etablering af Euregio-samarbejde med 
tilhørende sekretariater og alle andre 
udgifter til administrativ og teknisk bistand, 
som Kommissionen måtte pådrage sig til 
forvaltningen af programmet. Den dækker 
også udgifter til administrativ assistance i 
Kommissionens delegationer til forvaltning 
af aktioner, som finansieres i henhold til 
denne forordning.
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Or. en

Ændringsforslag af Lambert van Nistelrooij

Ændringsforslag 105
Artikel 17, stk. 1, litra a

a) medlemsstaterne, især disses offentlige og 
halvoffentlige organer

a) medlemsstaterne og de regionale og 
lokale niveauer i disse, især disses 
offentlige og halvoffentlige organer

Or. en

Begrundelse

Det regionale og lokale niveau er det vigtigste i forbindelse med det grænseoverskridende 
samarbejde.

Ændringsforslag af Paavo Väyrynen

Ændringsforslag 106
Artikel 17, stk. 1, litra b

b) andre donorlande, især disses offentlige 
og halvoffentlige organer b) EØS-lande, Schweiz og andre 

donorlande, især disses offentlige og 
halvoffentlige organer

Or. en

Begrundelse

Der tages i forslaget til forordning ikke hensyn til EØS-landene og Schweiz som vore 
samarbejdspartnere og meddonorer. Navnlig vores nordiske naboer og partnere, Norge og 
Island, spiller en aktiv rolle i forbindelse med både det bi- og multilaterale samarbejde i de 
nordlige områder. Begge lande er fuldgyldige medlemmer af Østersørådet, Det Euro-Arktiske 
Barentsråd og Det Arktiske Råd. Ved udformningen af den europæiske naboskabspolitik må vi 
uden indskrænkninger tage højde for vore naboer i syd, øst og nord. Vi må desuden gøre 
effektiv brug af de økonomiske ressourcer i lande som Norge og Schweiz ved 
medfinansieringen af naboskabspolitikken.
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Ændringsforslag af Lambert van Nistelrooij

Ændringsforslag 107
Artikel 19, stk. 1

1) Budgetforpligtelser indgås ved 
afgørelser, som Kommissionen træffer i 
medfør af artikel 9, stk. 5, artikel 12, stk. 1, 
artikel 13, stk. 1, og artikel 16, stk. 3.

1) Flerårige budgetforpligtelser indgås ved 
afgørelser, som Kommissionen træffer i 
medfør af artikel 9, stk. 5, artikel 12, stk. 1, 
artikel 13, stk. 1, og artikel 16, stk. 3.

Or. en

Begrundelse

Flerårige budgetforpligtelser er afgørende elementer i strukturfondene og helt afgørende for 
at sikre en kvalitativ udvikling af det grænseoverskridende samarbejde ved EU's fremtidige 
ydre grænser, og at EU's grænseregionerligestilles med EU's indre grænser. 

Ændringsforslag af Paavo Väyrynen

Ændringsforslag 108
Artikel 21, stk. 2, led 3

- Det Europæiske Økonomiske 
Samarbejdsområdes medlemsstater.

- Det Europæiske Økonomiske 
Samarbejdsområdes medlemsstater og 
Schweiz.

Or. en

Begrundelse

Der tages i forslaget til forordning ikke hensyn til EØS-landene og Schweiz som vore 
samarbejdspartnere og meddonorer. Navnlig vores nordiske naboer og partnere, Norge og 
Island, spiller en aktiv rolle i forbindelse med både det bi- og multilaterale samarbejde i de 
nordlige områder. Begge lande er fuldgyldige medlemmer af Østersørådet, Det Euro-Arktiske 
Barentsråd og Det Arktiske Råd. Ved udformningen af den europæiske naboskabspolitik må vi 
uden indskrænkninger tage højde for vore naboer i syd, øst og nord. Vi må desuden gøre 
effektiv brug af de økonomiske ressourcer i lande som Norge og Schweiz ved 
medfinansieringen af naboskabspolitikken.

Ændringsforslag af Gisela Kallenbach

Ændringsforslag 109
Artikel 28, stk. 1 a (nyt)
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1a) Bistanden iværksættes ikke eller 
suspenderes, hvis en foranstaltning eller 
aktivitet gennemføres i strid med gældende 
fællesskabsret eller grundlæggende 
principper i folkeretten, herunder de 
rettigheder, som anerkendes i Den 
Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder og rettigheder, 
der anerkendes som afgørende for at kunne 
udøve retten til til udvikling i 
overensstemmelse med EU's 
udviklingspolitik.

Or. en

Ændringsforslag af Riitta Myller

Ændringsforslag 110
Artikel 29

Det finansielle referencegrundlag for 
gennemførelsen af denne forordning er for 
perioden 2007-2013 på 14 929 mio. EUR. 
De årlige bevillinger godkendes af 
budgetmyndigheden inden for de finansielle 
overslag.

Det finansielle referencegrundlag for 
gennemførelsen af denne forordning er for 
perioden 2007-2013 på 14 929 mio. EUR
heraf xxx EUR til programmer for 
grænseoverskridende samarbejde. De årlige 
bevillinger godkendes af 
budgetmyndigheden inden for de finansielle 
overslag.

Or. fi

Begrundelse

Det grænseoverskridende samarbejde indebærer en værditilvækst ikke bare for de 
pågældende områder, men for hele EU. Programmer, der som hovedregel er planlagt for og 
gennemføres i en syvårsperiode forudsætter, at der er vished for en samlet finansiering af de 
grænseoverskridende samarbejdsprogrammer.


