
AM\575634SV.doc PE 360.354v01-00

SV SV

EUROPAPARLAMENTET
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Utskottet för regional utveckling

12.8.2005 PE 360.354v01-00

ÄNDRINGSFÖRSLAG 14-110

Förslag till yttrande (PE 360.160v01-00)
Lambert van Nistelrooij 
Fastställande av de allmänna principerna för upprättandet av ett europeiskt grannskaps- och 
partnerskapsinstrument

Förslag till förordning (KOM(2004)0628 – C6-0129/2004 – 2004/0219(COD))

Kommissionens förslag Parlamentets ändringar

Ändringsförslag från Gisela Kallenbach

Ändringsförslag 14
Skäl 2

(2) Europeiska rådet bekräftade vid sitt möte 
i Köpenhamn den 12–13 december 2002 att 
utvidgningen av Europeiska unionen innebär 
en viktig möjlighet att föra förbindelserna 
med grannländerna framåt på en grund av 
gemensamma politiska och ekonomiska 
värderingar och att unionen förblir fast 
besluten att undvika nya skiljelinjer i Europa 
och att främja stabilitet och välstånd inom 
och bortom unionens nya gränser.

(2) Europeiska rådet bekräftade vid sitt möte 
i Köpenhamn den 12–13 december 2002 att 
utvidgningen av Europeiska unionen innebär 
en viktig möjlighet att föra förbindelserna 
med grannländerna framåt på en grund av 
gemensamma politiska och ekonomiska 
värderingar och att unionen förblir fast 
besluten att undvika nya skiljelinjer i Europa 
och att främja stabilitet, välstånd och 
hållbar utveckling inom och bortom 
unionens nya gränser.

Or. en
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Ändringsförslag från Riitta Myller 

Ändringsförslag 15
Skäl 4

(4) De privilegierade förbindelserna mellan 
Europeiska unionen och dess grannar 
kommer att bygga på åtaganden när det 
gäller gemensamma värderingar, däribland 
respekt för demokratins principer, 
rättstatsprincipen, gott styre och respekt för 
de mänskliga rättigheterna samt uppslutning 
kring principerna om marknadsekonomi, 
frihandel, hållbar utveckling och 
fattigdomsminskning.

(4) De privilegierade förbindelserna mellan 
Europeiska unionen och dess grannar 
kommer att bygga på åtaganden när det 
gäller gemensamma värderingar, däribland 
respekt för demokratins principer, 
rättsstatsprincipen, gott styre och respekt för 
de mänskliga rättigheterna samt uppslutning 
kring principerna om marknadsekonomi, 
frihandel, hållbar utveckling, ekonomisk och 
social sammanhållning och 
fattigdomsminskning.

Or. fi

Motivering

Ekonomisk och social sammanhållning bör jämte fattigdomsminskning vara ytterligare en 
princip som ligger till grund för förbindelserna mellan unionen och dess grannländer.

Ändringsförslag från Paavo Väyrynen

Ändringsförslag 16
Skäl 5

(5) I östra Europa och i södra Kaukasus 
utgör partnerskaps- och samarbetsavtalen 
grunden för de avtalsmässiga förbindelserna. 
I Medelhavsområdet utgör 
Europa-Medelhavspartnerskapet 
(”Barcelonaprocessen”) en regional ram för 
samarbete, som kompletteras av ett nät av 
associeringsavtal.

(5) I östra Europa och i södra Kaukasus 
utgör partnerskaps- och samarbetsavtalen 
grunden för de avtalsmässiga förbindelserna. 
I Medelhavsområdet utgör
Europa-Medelhavspartnerskapet 
(”Barcelonaprocessen”) en regional ram för 
samarbete, som kompletteras av ett nät av 
associeringsavtal, medan den nordliga 
dimensionen utgör en ram för samarbete 
mellan Europeiska unionen och dess 
nordliga grannländer.

Or. en

Motivering

I förslaget till förordning tas ingen hänsyn till EES-ländernas och Schweiz roll som 
samarbetspartner och medfinansiärer. Framförallt våra nordliga grannländer och partner, 
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Norge och Island, spelar en aktiv roll i såväl det bilaterala som multilaterala samarbetet i de 
nordliga regionerna. Båda länderna är fullvärdiga medlemmar i Östersjörådet, Barentsrådet, 
och Arktiska rådet. Vid utformningen av den europeiska grannskapspolitiken bör vi ta full 
hänsyn till alla våra grannländer i söder, öster och norr. Vi bör dessutom utnyttja de 
ekonomiska resurser som finns i länder som Norge och Schweiz på ett effektivt sätt för att
samfinansiera den europeiska grannskapspolitiken.

Ändringsförslag från Gisela Kallenbach

Ändringsförslag 17
Skäl 6

(6) Som ett led i den europeiska 
grannskapspolitiken fastställs ett antal 
prioriteringar gemensamt av Europeiska 
unionen och partnerländerna vilka sedan 
införlivas i en rad gemensamt överenskomna 
handlingsplaner som täcker en rad centrala 
områden för särskilda insatser, bland annat 
politisk dialog och reform, handel och 
ekonomisk reform, rättvis socio-ekonomisk 
utveckling, rättsliga och inrikes frågor, 
energi, transport, informationssamhället, 
miljö, forskning och innovation samt 
kontakter mellan människor. Framsteg när 
det gäller att genomföra dessa prioriteringar 
kommer att bidra till att förverkliga 
partnerskaps-och samarbetsavtalens och 
associeringsavtalens fulla potential.

(6) Som ett led i den europeiska 
grannskapspolitiken fastställs ett antal 
prioriteringar gemensamt av Europeiska 
unionen och partnerländerna vilka sedan 
införlivas i en rad gemensamt överenskomna 
handlingsplaner som täcker en rad centrala 
områden för särskilda insatser, bland annat 
politisk dialog och reform, handel och 
ekonomisk reform, rättvis socio-ekonomisk 
utveckling, rättsliga och inrikes frågor, 
energi, transport, informationssamhället, 
miljö, forskning och innovation, utveckling 
av det civila samhället samt kontakter 
mellan människor. Framsteg när det gäller 
att genomföra dessa prioriteringar kommer 
att bidra till att förverkliga partnerskaps-och 
samarbetsavtalens och associeringsavtalens 
fulla potential.

Or. en

Ändringsförslag från Gisela Kallenbach

Ändringsförslag 18
Skäl 7

(7) För att kunna stödja partnerländernas 
uppslutning kring de gemensamma 
värderingarna och principerna och deras 
ansträngningar att genomföra 
handlingsplanerna måste gemenskapen 
kunna ge dessa länder bistånd och stödja 
olika former av samarbete dem emellan och 

(7) För att kunna stödja partnerländernas 
uppslutning kring de gemensamma 
värderingarna och principerna och deras 
ansträngningar att genomföra 
handlingsplanerna måste gemenskapen 
kunna ge dessa länder bistånd och stödja 
olika former av samarbete dem emellan och 
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mellan dem och medlemsstaterna med sikte 
på att bygga upp ett område med gemensam 
stabilitet, säkerhet och välstånd genom ett 
omfattande ekonomiskt samarbete och 
omfattande politisk integration.

mellan dem och medlemsstaterna med sikte 
på att bygga upp ett område med gemensam 
stabilitet, säkerhet och välstånd genom ett 
omfattande samarbete i ekonomiska frågor 
och frågor som rör det civila samhället
samt genom hållbar utveckling och politisk 
integration.

Or. en

Ändringsförslag från Paavo Väyrynen

Ändringsförslag 19
Skäl 9

(9) Europeiska unionen och Ryssland har 
beslutat att utveckla sitt särskilda strategiska 
partnerskap genom att skapa fyra 
gemensamma områden, och gemenskapsstöd 
kommer att användas för att stödja 
utvecklingen av detta partnerskap och att 
främja gränsöverskridande samarbete vid 
gränsen mellan Ryssland och dess grannar i 
Europeiska unionen.

(9) Europeiska unionen och Ryssland har 
beslutat att utveckla sitt särskilda strategiska 
partnerskap genom att skapa fyra 
gemensamma områden, och gemenskapsstöd 
kommer att användas för att stödja 
utvecklingen av detta partnerskap och att 
främja gränsöverskridande samarbete mellan 
Ryssland, dess grannar i Europeiska unionen
och Norge, liksom multilateralt samarbete 
inom ramen för Östersjörådet, 
Barentsrådet och Arktiska rådet.

Or. en

Motivering

I förslaget till förordning tas ingen hänsyn till EES-ländernas och Schweiz roll som 
samarbetspartner och medfinansiärer. Framförallt våra nordliga grannländer och partner, 
Norge och Island, spelar en aktiv roll i såväl det bilaterala som multilaterala samarbetet i de 
nordliga regionerna. Båda länderna är fullvärdiga medlemmar i Östersjörådet, Barentsrådet, 
och Arktiska rådet. Vid utformningen av den europeiska grannskapspolitiken bör vi ta full 
hänsyn till alla våra grannländer i söder, öster och norr. Vi bör dessutom utnyttja de 
ekonomiska resurser som finns i länder som Norge och Schweiz på ett effektivt sätt för att 
samfinansiera den europeiska grannskapspolitiken.

Ändringsförslag från Riitta Myller

Ändringsförslag 20
Skäl 9
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(9) Europeiska unionen och Ryssland har 
beslutat att utveckla sitt särskilda strategiska 
partnerskap genom att skapa fyra 
gemensamma områden, och gemenskapsstöd 
kommer att användas för att stödja 
utvecklingen av detta partnerskap och att 
främja gränsöverskridande samarbete vid 
gränsen mellan Ryssland och dess grannar i 
Europeiska unionen.

(9) Europeiska unionen och Ryssland har 
beslutat att utveckla sitt särskilda strategiska 
partnerskap genom att skapa fyra 
gemensamma områden, och gemenskapsstöd 
kommer att användas för att stödja 
utvecklingen av detta partnerskap och att 
främja gränsöverskridande samarbete vid 
gränsen mellan Ryssland och dess grannar i 
Europeiska unionen samt att förverkliga 
målen för den nordliga dimensionen i 
förbindelserna mellan unionen och dess 
nordliga grannländer.

Or. fi

Motivering

Den nordliga dimensionen är en viktig faktor som bidrar till att skapa en stabil och hållbar 
utveckling i de regioner i norr som gränsar till unionen. Den har befäst sin ställning inom 
unionen och utgör en allt större del av de gemensamma åtgärder som vidtas av EU och 
Ryssland.

Ändringsförslag från Paavo Väyrynen

Ändringsförslag 21
Skäl 13

(13) För att man skall kunna bistå 
partnerländerna i grannskapet att uppnå sina 
mål och för att främja samarbete mellan dem 
och medlemsstaterna är det önskvärt att det 
upprättas ett enda instrument som styrs av 
fastlagda mål och riktlinjer och som ersätter 
ett rad befintliga instrument. Därigenom 
skapas enhetlighet och förenklas 
programplanering och förvaltning av stödet.

(13) För att man skall kunna bistå 
partnerländerna i grannskapet att uppnå sina 
mål och för att främja samarbete mellan dem 
och medlemsstaterna är det önskvärt att det 
upprättas ett enda instrument som styrs av 
fastlagda mål och riktlinjer och som ersätter 
ett rad befintliga instrument. Därigenom 
skapas enhetlighet och förenklas 
programplanering och förvaltning av stödet.
Övriga givare, särskilt EES-länderna och 
Schweiz, uppmanas att delta i de projekt 
som finansieras av instrumentet.

Or. en

Motivering

I förslaget till förordning tas ingen hänsyn till EES-ländernas och Schweiz roll som 
samarbetspartner och medfinansiärer. Framförallt våra nordliga grannländer och partner, 
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Norge och Island, spelar en aktiv roll i såväl det bilaterala som multilaterala samarbetet i de 
nordliga regionerna. Båda länderna är fullvärdiga medlemmar i Östersjörådet, Barentsrådet, 
och Arktiska rådet. Vid utformningen av den europeiska grannskapspolitiken bör vi ta full 
hänsyn till alla våra grannländer i söder, öster och norr. Vi bör dessutom utnyttja de 
ekonomiska resurser som finns i länder som Norge och Schweiz på ett effektivt sätt för att 
samfinansiera den europeiska grannskapspolitiken.

Ändringsförslag från Elisabeth Schroedter

Ändringsförslag 22
Skäl 14a (nytt)

(14a) Genom detta instrument kommer det 
även att ges stöd till småskaliga projekt 
(mikroprojekt) som främjar 
gränsöverskridande samarbete mellan 
människor (av typen människa till 
människa). Förvaltningen av dessa projekt
kommer att direkt anförtros de
gränsöverskridande samarbetsinitiativen.

Or. en

Ändringsförslag från Emanuel Jardim Fernandes

Ändringsförslag 23
Skäl 18

(18) Målen för den planerade insatsen är att 
främja ett närmare samarbete och en gradvis 
ekonomisk integration mellan Europeiska 
unionen och dess grannländer. Eftersom 
dessa mål inte i tillräcklig utsträckning kan 
uppnås av medlemsstaterna och de därför, på 
grund av insatsens omfattning bättre kan 
uppnås på gemenskapsnivå, kan 
gemenskapen vidta åtgärder i enlighet med 
subsidiaritetsprincipen i artikel 5.2 i 
EG-fördraget. I enlighet med 
proportionalitetsprincipen i samma artikel 
går denna förordning inte utöver vad som är 
nödvändigt för att uppnå dessa mål.

(18) Målen för den planerade insatsen är att 
främja ett närmare samarbete och en gradvis 
ekonomisk integration mellan Europeiska 
unionen och dess grannländer. Eftersom 
dessa mål inte i tillräcklig utsträckning kan 
uppnås av medlemsstaterna och de därför, på 
grund av insatsens omfattning bättre kan 
uppnås på gemenskapsnivå, kan 
gemenskapen vidta åtgärder i enlighet med 
subsidiaritetsprincipen i artikel 5.2 i 
EG-fördraget. I enlighet med 
proportionalitetsprincipen i samma artikel 
skall denna förordning inte gå utöver vad 
som är nödvändigt för att uppnå dessa mål.

Or. en
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Motivering

Ändringen följer formuleringen i artikel 5.3 i EG-fördraget.

Ändringsförslag från Paavo Väyrynen

Ändringsförslag 24
Artikel 1, punkt 1

(1) Genom denna förordning iupprättas ett 
grannskaps- och partnerskapsinstrument 
genom vilket stöd (nedan kallat 
”gemenskapsstöd”) får ges till utvecklingen 
av ett område präglat av välstånd och god 
grannsämja mellan Europeiska unionen och 
de länder som förtecknas i bilaga 1 (nedan 
kallade ”partnerländerna”).

(1) Genom denna förordning upprättas ett 
grannskaps- och partnerskapsinstrument 
genom vilket stöd (nedan kallat 
”gemenskapsstöd”) får ges till utvecklingen 
av ett område präglat av välstånd och god 
grannsämja mellan Europeiska unionen och 
de länder som förtecknas i bilaga 1 (nedan 
kallade ”partnerländerna”) och Europeiska 
ekonomiska samarbetsområdets 
medlemsstater (nedan kallade 
”EES-parterna”).

Or. en

Motivering

I förslaget till förordning tas ingen hänsyn till EES-ländernas och Schweiz roll som 
samarbetspartner och medfinansiärer. Framförallt våra nordliga grannländer och partner, 
Norge och Island, spelar en aktiv roll i såväl det bilaterala som multilaterala samarbetet i de 
nordliga regionerna. Båda länderna är fullvärdiga medlemmar i Östersjörådet, Barentsrådet, 
och Arktiska rådet. Vid utformningen av den europeiska grannskapspolitiken bör vi ta full 
hänsyn till alla våra grannländer i söder, öster och norr. Vi bör dessutom utnyttja de 
ekonomiska resurser som finns i länder som Norge och Schweiz på ett effektivt sätt för att 
samfinansiera den europeiska grannskapspolitiken.

Ändringsförslag från Gisela Kallenbach

Ändringsförslag 25
Artikel 1, punkt 1

(1) Genom denna förordning iupprättas ett 
grannskaps- och partnerskapsinstrument 
genom vilket stöd (nedan kallat 
”gemenskapsstöd”) får ges till utvecklingen 
av ett område präglat av välstånd och god 
grannsämja mellan Europeiska unionen och 

(1) Genom denna förordning upprättas ett 
grannskaps- och partnerskapsinstrument 
genom vilket stöd (nedan kallat
”gemenskapsstöd”) får ges till den hållbara 
utvecklingen av ett område präglat av 
välstånd och god grannsämja mellan 
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de länder som förtecknas i bilaga 1 (nedan 
kallade ”partnerländerna”).

Europeiska unionen och de länder som 
förtecknas i bilaga 1 (nedan kallade 
”partnerländerna”).

Or. en

Ändringsförslag från Paavo Väyrynen

Ändringsförslag 26
Artikel 1, punkt 2

(2) Gemenskapsstödet skall användas till 
gagn för partnerländerna. Gemenskapsstödet
får användas till ömsesidig nytta för 
medlemsstaterna och partnerländerna i syfte 
att främja sådant gränsöverskridande 
samarbete och samarbete mellan olika 
regioner som avses i artikel 6.

(2) Gemenskapsstödet skall användas till 
gagn för partnerländerna och det får 
dessutom användas till ömsesidig nytta för 
partnerländerna, medlemsstaterna och 
EES-parterna i syfte att främja sådant 
gränsöverskridande samarbete och 
samarbete mellan olika regioner som avses i 
artikel 6.

Or. en

Motivering

I förslaget till förordning tas ingen hänsyn till EES-ländernas och Schweiz roll som 
samarbetspartner och medfinansiärer. Framförallt våra nordliga grannländer och partner, 
Norge och Island, spelar en aktiv roll i såväl det bilaterala som multilaterala samarbetet i de 
nordliga regionerna. Båda länderna är fullvärdiga medlemmar i Östersjörådet, Barentsrådet, 
och Arktiska rådet. Vid utformningen av den europeiska grannskapspolitiken bör vi ta full 
hänsyn till alla våra grannländer i söder, öster och norr. Vi bör dessutom utnyttja de 
ekonomiska resurser som finns i länder som Norge och Schweiz på ett effektivt sätt för att 
samfinansiera den europeiska grannskapspolitiken.

Ändringsförslag från Elisabeth Schroedter

Ändringsförslag 27
Artikel 1, punkt 2

(2) Gemenskapsstödet skall användas till 
gagn för partnerländerna. Gemenskapsstödet 
får användas till ömsesidig nytta för 
medlemsstaterna och partnerländerna i syfte 
att främja sådant gränsöverskridande 
samarbete och samarbete mellan olika 

(2) Gemenskapsstödet skall användas till 
gagn för partnerländerna. Gemenskapsstödet 
får användas till ömsesidig nytta för 
medlemsstaterna och partnerländerna i syfte 
att främja sådant gränsöverskridande 
samarbete, samarbete mellan olika regioner 
och samarbete mellan människor som 



AM\575634SV.doc 9/49 PE 360.354v01-00

SV

regioner som avses i artikel 6. avses i artikel 6.

Or. en

Ändringsförslag från Gisela Kallenbach

Ändringsförslag 28
Artikel 2, punkt 1

(1) Gemenskapsstödet inom ramen för 
grannskaps- och partnerskapsinstrumentet 
skall främja ökat samarbete och en gradvis 
ekonomisk integration mellan Europeiska 
unionen och partnerländerna och särskilt 
genomförandet av partnerskaps- och 
samarbetsavtal, associeringsavtal eller andra 
befintliga eller framtida avtal. 

(1) Gemenskapsstödet inom ramen för 
grannskaps- och partnerskapsinstrumentet 
skall främja ökat samarbete och en gradvis 
ekonomisk, social och miljömässig
integration mellan Europeiska unionen och 
partnerländerna och särskilt genomförandet 
av partnerskaps- och samarbetsavtal, 
associeringsavtal eller andra befintliga eller 
framtida avtal. 

Or. en

Ändringsförslag från Emanuel Jardim Fernandes

Ändringsförslag 29
Artikel 2, punkt 2, led (c)

(c) Stärkande av nationella institutioner och 
organ med ansvar för utarbetandet och det 
faktiska genomförandet av politiken på de 
områden som omfattas av associeringsavtal, 
partnerskaps- och samarbetsavtal och andra 
jämförbara framtida avtal.

(c) Stärkande av nationella institutioner och 
organ med ansvar för utarbetandet och det 
faktiska genomförandet av politiken på de 
områden som omfattas av associeringsavtal, 
partnerskaps- och samarbetsavtal eller andra 
befintliga eller framtida avtal.

Or. en

Motivering

Ändringen följer formuleringen i artikel 2.1 och artikel 3 i det föreliggande förslaget.

Ändringsförslag från Riitta Myller

Ändringsförslag 30
Artikel 2, punkt 2, led e
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(e) Främjande av miljöskydd och god 
förvaltning av naturresurserna.

(e) Främjande av miljöskydd och god 
förvaltning av naturresurser, till exempel 
sötvatten, och av förnybara energikällor.

Or. fi

Motivering

Syftet med ändringsförslaget är att åtgärda en brist. En förutsättning för att främja 
miljöskydd är att förvaltningen omfattar både naturresurser och förnybara energikällor, och 
de båda måste behandlas tillsammans.

Ändringsförslag från Riitta Myller

Ändringsförslag 31
Artikel 2, punkt 2, led fa (nytt)

(fa) Stöd till lokala och regionala 
utvecklingsinsatser som syftar till att 
avhjälpa den regionala obalansen och 
främja den potentiella 
utvecklingskapaciteten.

Or. fi

Motivering

Ovanstående mål måste nämnas för att skapa bättre möjligheter för de stödmottagande 
länderna att komma till rätta med regionala skillnader och ta itu med de bidragande 
orsakerna i fråga.

Ändringsförslag från Emanuel Jardim Fernandes

Ändringsförslag 32
Artikel 2, punkt 2, led g

(g) Stöd till strategier avsedda att främja 
social utveckling och jämställdhet, 
sysselsättning och social trygghet, däribland 
social dialog, samt respekt för fackliga 
rättigheter och grundläggande arbetsnormer. 
Stöd till strategier avsedda att främja hälso-
och sjukvård, utbildning och 
yrkesutbildning.

(g) Stöd till strategier avsedda att främja 
social utveckling och jämställdhet, 
sysselsättning och social trygghet, däribland 
social dialog, samt respekt för fackliga 
rättigheter och grundläggande arbetsnormer i 
enlighet med Internationella 
arbetsorganisationens normer. Stöd till 
strategier avsedda att främja hälso- och 
sjukvård, utbildning och yrkesutbildning.
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Or. en

Motivering

Syftet med ändringsförslaget är att skapa en allmän ram för vilka tillämpliga arbetsnormer 
som bör accepteras av de olika parterna för att undvika så kallad social dumpning. 

Ändringsförslag från Riitta Myller

Ändringsförslag 33
Artikel 2, punkt 2, led ia (nytt)

(ia) Främjande av gott styre, insyn i 
förvaltningen, rättsstatsprincipen och 
kampen mot korruption.

Or. fi

Motivering

Ingen motivering behövs.

Ändringsförslag från an Olbrycht

Ändringsförslag 34
Artikel 2, punkt 2, led k

(k) Främjande och utveckling av en 
marknadsekonomi, bl.a. åtgärder för att 
främja den privata sektorn, uppmuntra 
investeringar och främja världshandeln.

(k) Främjande och utveckling av en 
marknadsekonomi, bl.a. åtgärder för att 
främja den privata sektorn och utvecklingen 
av små och medelstora företag, uppmuntra 
investeringar och främja världshandeln.

Or. en

Ändringsförslag från Emanuel Jardim Fernandes

Ändringsförslag 35
Artikel 2, punkt 2, led k

(k) Främjande och utveckling av en 
marknadsekonomi, bl.a. åtgärder för att 
främja den privata sektorn, uppmuntra 

(k) Främjande och utveckling av en 
marknadsekonomi, bl.a. åtgärder för att 
främja den privata sektorn, uppmuntra 
investeringar och främja en hållbar 
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investeringar och främja världshandeln. världshandel.

Or. en

Motivering

Ändringen är i linje med Världshandelsorganisationens utvecklingsagenda från Doha.

Ändringsförslag från Gisela Kallenbach

Ändringsförslag 36
Artikel 2, punkt 2, led k

(k) Främjande och utveckling av en 
marknadsekonomi, bl.a. åtgärder för att 
främja den privata sektorn, uppmuntra 
investeringar och främja världshandeln.

(k) Främjande och utveckling av en social 
marknadsekonomi, bl.a. åtgärder för att 
främja den privata sektorn, uppmuntra 
investeringar och främja världshandeln.

Or. en

Ändringsförslag från Gisela Kallenbach

Ändringsförslag 37
Artikel 2, punkt 2, led l

(l) Främjande av samarbetet inom energi-, 
telekommunikations- och 
transportsektorerna, bl.a. när det gäller 
sammankopplingar, nät och drif av dessa, 
säkerhetsfrågor i samband med 
internationella transporter och 
energiåtgärder, förnybara energikällor, 
effektivt energiutnyttjande och miljövänliga
transporter.

(l) Främjande av samarbetet inom energi-,
telekommunikations- och 
transportsektorerna, bl.a. när det gäller 
sammankopplingar, nät och drift av dessa, 
säkerhetsfrågor i samband med 
internationella transporter och 
energiåtgärder, förnybara energikällor, 
effektivt energiutnyttjande och hållbara
transporter.

Or. en

Ändringsförslag från Riitta Myller

Ändringsförslag 38
Artikel 2, punkt 2, led o

(o) Främjande av samarbete på området för 
rättsliga och inrikes frågor, bl.a. i asyl- och 

(o) Främjande av samarbete på området för 
rättsliga och inrikes frågor, bl.a. i frågor 
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migrationsfrågor samt frågor som gäller 
behandling och förebyggande av terrorism 
och organiserad brottslighet, även när det 
gäller finansiering, penningtvätt och 
skattebedrägeri.

som rör asyl, migration och 
människohandel samt frågor som gäller 
behandling och förebyggande av terrorism 
och organiserad brottslighet, även när det 
gäller finansiering, penningtvätt och 
skattebedrägeri.

Or. fi

Motivering

Från människorättssynpunkt utgör människohandel ett växande problem som kräver 
omfattande åtgärder som sträcker sig över många olika myndighetsområden och -nivåer.

Ändringsförslag från Gisela Kallenbach

Ändringsförslag 39
Artikel 2, punkt 2, led s

(s) Främjande av förståelsen mellan olika 
kulturer, kontakter mellan människor, 
samarbete mellan det civila samhället i olika 
länder samt ungdomsutbyten.

(s) Främjande av förståelsen mellan olika 
kulturer, kontakter mellan människor, 
samarbete mellan det civila samhället i olika 
länder, ungdomsutbyten och kulturellt 
samarbete.

Or. en

Ändringsförslag från Elisabeth Schroedter

Ändringsförslag 40
Artikel 2, punkt 2, led sa (nytt)

(sa) Stöd till mikroprojekt med begränsade 
resurser som främjar gränsöverskridande 
samarbete mellan människor (av typen 
människa till människa) och 
kommunikation mellan medborgare, 
privata organisationer eller 
frivilligorganisationer samt myndigheter 
och institutioner i syfte att utveckla de 
kontakter som stöder gränsöverskridande 
samarbete i gränsområden.

Or. en
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Ändringsförslag från Gisela Kallenbach

Ändringsförslag 41
Artikel 2, punkt 2, led ua (nytt)

(ua) Främjande av samarbete för en 
hållbar utveckling i städerna.

Or. en

Ändringsförslag från Emanuel Jardim Fernandes

Ändringsförslag 42
Artikel 2, punkt 2, led v

(v) Främjande av regionalt samarbete och 
regional integration.

(v) Främjande av samarbete och integration
på regional och subregional nivå.

Or. en

Motivering

Ändringen är i enlighet med det gränsöverskridande och regionöverskridande samarbete som 
avses i artikel 6 i det föreliggande förslaget.

Ändringsförslag från Gisela Kallenbach

Ändringsförslag 43
Artikel 3

Partnerskaps- och samarbetsavtalen, 
associeringsavtalen och andra befintliga eller 
framtida avtal genom vilka det upprättas 
förbindelser med partnerländer samt de i 
sammanhanget relevanta meddelandena från 
kommissionen liksom rådets slutsatser med 
riktlinjer för Europeiska unionens politik 
gentemot dessa länder skall utgöra den 
övergripande ramen för programplaneringen 
av stöd enligt denna förordning. Gemensamt 
överenskomna handlingsplaner eller andra 
likvärdiga dokument skall utgöra den 
centrala referenspunkten för de prioriteringar 

Partnerskaps- och samarbetsavtalen, 
associeringsavtalen och andra befintliga eller 
framtida avtal genom vilka det upprättas 
förbindelser med partnerländer samt de i 
sammanhanget relevanta meddelandena från 
kommissionen, rådets slutsatser med 
riktlinjer för Europeiska unionens politik 
gentemot dessa länder och 
Europaparlamentets rättsakter skall utgöra 
den övergripande ramen för 
programplaneringen av stöd enligt denna 
förordning. Gemensamt överenskomna 
handlingsplaner eller andra likvärdiga 



AM\575634SV.doc 15/49 PE 360.354v01-00

SV

som skall fastställas för stödet. dokument skall utgöra den centrala 
referenspunkten för de prioriteringar som 
skall fastställas för stödet.

Or. en

Ändringsförslag från Gisela Kallenbach

Ändringsförslag 44
Artikel 4, punkt 2

(2) Gemenskapsstöd enligt denna förordning 
skall i regel fastställas i partnerskap mellan 
kommissionen och stödmottagarna. 
Partnerskapet skall där så är lämpligt 
inbegripa nationella, regionala och lokala 
myndigheter, arbetsmarknadens parter och 
näringslivets organisationer, det civila 
samhället och andra relevanta organ.

(2) Gemenskapsstöd enligt denna förordning 
skall i regel fastställas i partnerskap mellan 
kommissionen och stödmottagarna. 
Partnerskapet skall där så är lämpligt 
inbegripa nationella, regionala och lokala 
myndigheter, arbetsmarknadens parter och 
näringslivets organisationer, det civila 
samhället, icke-statliga organisationer med 
inriktning på social delaktighet och 
miljöfrågor, partner som arbetar för
jämställdhet mellan kvinnor och män och 
andra relevanta organ.

Or. en

Ändringsförslag från Emanuel Jardim Fernandes

Ändringsförslag 45
Artikel 4, punkt 2

(2) Gemenskapsstöd enligt denna förordning 
skall i regel fastställas i partnerskap mellan 
kommissionen och stödmottagarna. 
Partnerskapet skall där så är lämpligt 
inbegripa nationella, regionala och lokala 
myndigheter, arbetsmarknadens parter och 
näringslivets organisationer, det civila 
samhället och andra relevanta organ.

(2) Gemenskapsstöd enligt denna förordning 
skall i regel fastställas i partnerskap mellan 
kommissionen och stödmottagarna. 
Partnerskapet skall där så är lämpligt 
inbegripa nationella, regionala och lokala 
myndigheter, arbetsmarknadens parter och 
näringslivets organisationer, det civila 
samhället och andra relevanta organ, och 
skall samtidigt syfta till att stärka 
decentraliserade förvaltningsmetoder på 
flera nivåer för att uppnå större effektivitet.

Or. en
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Motivering

Att använda decentraliserade förvaltningsmetoder som omfattar flera nivåer kan i princip 
bidra till en effektivare förvaltning av programmet.

Ändringsförslag från Gisela Kallenbach

Ändringsförslag 46
Artikel 4, punkt 3

(3) Mottagarländerna skall där så är 
lämpligt knyta relevanta samarbetspartner, i 
synnerhet på regional och lokal nivå, till 
arbetet med att förbereda, genomföra och 
övervaka program och projekt.

(3) Mottagarländerna skall knyta relevanta 
samarbetspartner, i synnerhet på regional 
och lokal nivå, till arbetet med att förbereda, 
genomföra och övervaka program och 
projekt.

Or. en

Ändringsförslag från Jan Olbrycht

Ändringsförslag 47
Artikel 4, punkt 4a (ny)

(4a) Om prioriteringen av stödet till det 
civila samhället, demokratiseringen och
främjandet av mänskliga rättigheter
erkänns kan gemenskapsstöd i väl
motiverade fall ges utan samfinansiering 
av mottagarländerna.

Or. en

Ändringsförslag från Riitta Myller

Ändringsförslag 48
Artikel 5, punkt 2

(2) Kommissionen och medlemsstaterna 
skall sörja för samstämmighet mellan 
gemenskapsstöd enligt denna förordning och 
finansiellt stöd som ges av gemenskapen och 
medlemsstaterna via andra finansiella 
instrument för internt stöd eller bistånd till 

(2) Kommissionen och medlemsstaterna 
skall sörja för samstämmighet mellan stöd
enligt denna förordning som ges av 
gemenskapen och gemenskapens 
finansinstitut, t.ex. Europeiska 
investeringsbanken och Europeiska 
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tredjeländer och av Europeiska 
investeringsbanken.

investeringsfonden, och finansiellt stöd som 
ges av gemenskapen och medlemsstaterna 
via andra finansiella instrument för internt 
stöd eller bistånd till tredjeländer.

Or. fi

Motivering

Genom ändringsförslaget klargörs gemenskapsinstitutionernas ställning och eftersom hänsyn 
tas till Europeiska investeringsfondens befogenheter kommer den att kunna visa vad den går 
för.

Ändringsförslag från Paavo Väyrynen

Ändringsförslag 49
Artikel 6, punkt 1, led a

a) Program som omfattar ett eller flera 
länder och avser stöd till ett partnerland eller 
regionalt eller subregionalt samarbete mellan 
två eller flera partnerländer, och i vilka 
medlemsstaterna får delta.

a) Program som omfattar ett eller flera 
länder och avser stöd till ett partnerland eller 
regionalt eller subregionalt samarbete mellan 
två eller flera partnerländer, och i vilka 
medlemsstaterna och EES-parterna får 
delta.

Or. en

Motivering

I förslaget till förordning tas ingen hänsyn till EES-ländernas och Schweiz roll som 
samarbetspartner och medfinansiärer. Framförallt våra nordliga grannländer och partner, 
Norge och Island, spelar en aktiv roll i såväl det bilaterala som multilaterala samarbetet i de 
nordliga regionerna. Båda länderna är fullvärdiga medlemmar i Östersjörådet, Barentsrådet, 
och Arktiska rådet. Vid utformningen av den europeiska grannskapspolitiken bör vi ta full 
hänsyn till alla våra grannländer i söder, öster och norr. Vi bör dessutom utnyttja de 
ekonomiska resurser som finns i länder som Norge och Schweiz på ett effektivt sätt för att 
samfinansiera den europeiska grannskapspolitiken.

Ändringsförslag från Lambert van Nistelrooij

Ändringsförslag 50
Artikel 6, punkt 1, led a

a) Program som omfattar ett eller flera 
länder och avser stöd till ett partnerland eller 

a) Program som omfattar ett eller flera 
länder och avser stöd till ett partnerland eller 



PE 360.354v01-00 18/49 AM\575634SV.doc

SV

regionalt eller subregionalt samarbete mellan 
två eller flera partnerländer, och i vilka 
medlemsstaterna får delta.

regionalt eller subregionalt samarbete mellan 
två eller flera partnerländer, och i vilka 
medlemsstaterna och EES-parterna får 
delta.

Or. en

Motivering

I förslaget till förordning tas ingen hänsyn till EES-ländernas och Schweiz roll som 
samarbetspartner och medfinansiärer. Framförallt våra nordliga grannländer och partner, 
Norge och Island, spelar en aktiv roll i såväl det bilaterala som multilaterala samarbetet i de 
nordliga regionerna. Båda länderna är fullvärdiga medlemmar i Östersjörådet, Barentsrådet, 
och Arktiska rådet.

Ändringsförslag från Emanuel Jardim Fernandes

Ändringsförslag 51
Artikel 6, punkt 1, led a

a) Program som omfattar ett eller flera 
länder och avser stöd till ett partnerland eller 
regionalt eller subregionalt samarbete mellan 
två eller flera partnerländer, och i vilka 
medlemsstaterna får delta.

a) Program som omfattar ett eller flera 
länder och avser stöd till ett partnerland eller 
regionalt eller subregionalt samarbete mellan
två eller flera partnerländer, och i vilka 
medlemsstaterna eller deras regioner deltar.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget tar hänsyn till medlemsstaternas politiska och administrativa system och 
överensstämmer med det geografiska berättigandet till stöd inom ramen för gräns- eller 
regionöverskridande samarbete.

Ändringsförslag från Lambert van Nistelrooij

Ändringsförslag 52
Artikel 6, punkt 1, led b

b) Tematiska program med inriktning på ett 
eller flera särskilda problemområden som är 
gemensamma för flera partnerländer och 
som kan vara relevanta för en eller flera 
medlemsstater.

b) Tematiska program med inriktning på ett 
eller flera särskilda problemområden som är 
gemensamma för flera partnerländer och 
som kan vara relevanta för en eller flera 
medlemsstater i frågor som rör mänskliga 
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rättigheter och miljön.

Or. en

Motivering

Tematiska program används normalt sett till att på ett synligt och igenkännbart sätt åtgärda 
globala problem av särskild vikt eller, när så anses lämpligt, ge yttre spridning åt den interna 
politiken på olika områden. Detta är särskilt viktigt, eftersom förenklingen av de finansiella 
instrumenten innebär att instrument som Life-Tredje land kommer att upphöra att finnas med 
en separat rättslig grund. Man kommer genom samarbete mellan regioner att kunna knyta 
medlemsstater till tematiska program. Miljön och ”mellanfolkliga frågor, bland annat 
utveckling av det civila samhället,” tas upp bland prioriteringarna för regionalt samarbete i 
kommissionens meddelande ”Europeiska grannskapspolitiken – strategidokument”. Vidare 
nämns möjligheten att upprätta tematiska program som rör dessa frågor i bilagan till 
förslaget (s. 44). Denna möjlighet behöver emellertid även anges i den nya förordningens 
lagtext så att den blir obligatorisk.

Ändringsförslag från Lambert van Nistelrooij

Ändringsförslag 53
Artikel 6, punkt 1, led c

c) Program för gränsöverskridande 
samarbete mellan en eller flera 
medlemsstater och ett eller flera länder som 
äger rum i regioner i anslutning till deras 
gemensamma del av Europeiska 
gemenskapens yttre gräns.

c) Program för gränsöverskridande och 
transnationellt samarbete mellan en eller 
flera medlemsstater, ett eller flera 
partnerländer och ett eller flera EES-länder 
som äger rum i regioner i anslutning till 
deras gemensamma del av Europeiska 
gemenskapens yttre gräns.

Or. en

Motivering

I förslaget till förordning tas ingen hänsyn till EES-ländernas och Schweiz roll som 
samarbetspartner och medfinansiärer. Framförallt våra nordliga grannländer och partner, 
Norge och Island, spelar en aktiv roll i såväl det bilaterala som multilaterala samarbetet i de 
nordliga regionerna. Båda länderna är fullvärdiga medlemmar i Östersjörådet, Barentsrådet, 
och Arktiska rådet.

Ändringsförslag från Paavo Väyrynen

Ändringsförslag 54
Artikel 6, punkt 1, led c
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c) Program för gränsöverskridande 
samarbete mellan en eller flera 
medlemsstater och ett eller flera länder som 
äger rum i regioner i anslutning till deras 
gemensamma del av Europeiska 
gemenskapens yttre gräns.

c) Program för gränsöverskridande 
samarbete mellan en eller flera 
medlemsstater och en eller flera EES-parter 
och ett eller flera partnerländer som äger 
rum i regioner i anslutning till deras 
gemensamma del av Europeiska 
gemenskapens yttre gräns.

Or. en

Motivering

I förslaget till förordning tas ingen hänsyn till EES-ländernas och Schweiz roll som 
samarbetspartner och medfinansiärer. Framförallt våra nordliga grannländer och partner, 
Norge och Island, spelar en aktiv roll i såväl det bilaterala som multilaterala samarbetet i de 
nordliga regionerna. Båda länderna är fullvärdiga medlemmar i Östersjörådet, Barentsrådet, 
och Arktiska rådet. Vid utformningen av den europeiska grannskapspolitiken bör vi ta full 
hänsyn till alla våra grannländer i söder, öster och norr. Vi bör dessutom utnyttja de 
ekonomiska resurser som finns i länder som Norge och Schweiz på ett effektivt sätt för att 
samfinansiera den europeiska grannskapspolitiken.

Ändringsförslag från Emanuel Jardim Fernandes

Ändringsförslag 55
Artikel 6, punkt 1, led c

c) Program för gränsöverskridande 
samarbete mellan en eller flera 
medlemsstater och ett eller flera länder som 
äger rum i regioner i anslutning till deras 
gemensamma del av Europeiska 
gemenskapens yttre gräns.

c) Program för gränsöverskridande 
samarbete mellan en eller flera 
medlemsstater och ett eller flera 
partnerländer som äger rum i regioner som 
ligger nära deras gemensamma del av 
Europeiska gemenskapens yttre gräns.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att skapa fler möjligheter till delaktighet för andra regioner i 
Europeiska unionen som skulle kunna undantas på grund av kommissionens strikta definition. 
Ändringen är dessutom i överensstämmelse med skäl 11.

Ändringsförslag från Elisabeth Schroedter

Ändringsförslag 56
Artikel 6, punkt 1, led ca (nytt)
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ca) Mikroprojekt med begränsade resurser 
som främjar gränsöverskridande samarbete 
mellan människor (av typen människa till 
människa) och kommunikation mellan 
medborgare, privata organisationer eller 
frivilligorganisationer samt myndigheter 
och institutioner, vilkas förvaltning direkt 
kommer att anförtros de 
gränsöverskridande samarbetsinitiativen.

Or. en

Ändringsförslag från Emanuel Jardim Fernandes

Ändringsförslag 57
Artikel 6, punkt 2

(2) Gemenskapsstöd enligt denna förordning 
får ges till regionöverskridande samarbete 
som inbegriper partnerländer och 
medlemsstater, i samband med tematiska 
program och program som omfattar flera 
länder med inriktning på regionalt och 
subregionalt samarbete.

(2) Gemenskapsstöd enligt denna förordning 
skall ges till regionöverskridande samarbete 
som inbegriper partnerländer och 
medlemsstater, i samband med tematiska 
program och program som omfattar flera 
länder med inriktning på regionalt och 
subregionalt samarbete i den mån det bidrar 
till att målen för gemenskapsstödet 
uppfylls.

Or. en

Motivering

Enligt artikel 1.2 syftar gemenskapsstödet inom ramen för grannskaps- och 
partnerskapsinstrumentet till att främja gränsöverskridande samarbete och samarbete mellan 
olika regioner.

Ändringsförslag från Adam Jerzy Bielan och Mieczysław Edmund Janowski

Ändringsförslag 58
Artikel 6, punkt 2a (ny)

(2a) De gränsregioner i EU:s 
medlemsstater som kan komma i fråga för 
stöd kommer att omfattas av de särskilda 
program för gränsöverskridande samarbete 
som inrättas enligt denna förordning. 
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Medlemsstaterna får genom samarbete 
mellan regioner också delta i tematiska 
program eller program som omfattar flera 
länder.

Or. pl

Ändringsförslag från Lambert van Nistelrooij

Ändringsförslag 59
Artikel 6, punkt 2a (ny)

(2a) De gränsregioner i EU:s 
medlemsstater som kan komma i fråga för 
stöd kommer att omfattas av de program 
för gränsöverskridande samarbete som
inrättas enligt denna förordning. Man 
kommer framför allt att genom samarbete 
mellan regioner kunna knyta 
medlemsstater till tematiska program eller 
program som omfattar flera länder.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att understryka att man i programmen för gränsöverskridande samarbete tar 
upp möjligheten för gränsregioner att komma i fråga för stöd. Det är också viktigt att betona
en decentraliserad strategi för utvecklingen av dessa program. Om programmen behandlar
regionala och lokala frågor är det viktigt att EU:s regionala och lokala myndigheter är 
fullständigt delaktiga i utvecklingen och genomförandet av programmen för 
gränsöverskridande samarbete.

Ändringsförslag från Constanze Angela Krehl

Ändringsförslag 60
Artikel 7, punkt 1, stycke 1a (nytt)

För program som omfattar ett eller flera 
länder samt tematiska program skall det 
antas strategidokument i enlighet med 
förfarandet i artikel 26.2. 
Strategidokumenten skall avspegla den 
övergripande ram och de handlingsplaner 
som avses i artikel 3. Det skall upprättas 

För program som omfattar ett eller flera 
länder samt tematiska program skall det 
antas strategidokument i enlighet med 
förfarandet i artikel 26.2. 
Strategidokumenten skall avspegla den 
övergripande ram och de handlingsplaner 
som avses i artikel 3. Det skall upprättas 
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strategidokument för en period som är 
förenlig med de prioriteringar som fastställs 
i den övergripande ramen och dessa 
dokument skall innehålla fleråriga 
vägledande program med vägledande 
fleråriga finansiella anslag. 
Strategidokumenten skall tas upp till ny 
prövning om och när det visar sig 
nödvändigt och får revideras i enlighet med 
förfarandet i artikel 26.2.

strategidokument för en period som är 
förenlig med de prioriteringar som fastställs 
i den övergripande ramen och dessa 
dokument skall innehålla fleråriga 
vägledande program med vägledande 
fleråriga finansiella anslag. 
Strategidokumenten skall tas upp till ny 
prövning om och när det visar sig 
nödvändigt och får revideras i enlighet med 
förfarandet i artikel 26.2. Mikroprojekt med 
en finansieringsram på högst 5 000 euro 
kan behandlas enligt ett förenklat, 
decentraliserat förfarande.

Or. de

Motivering

Att använda det centrala förfarandet för projekt på upp till 5 000 euro skulle medföra mycket
höga förvaltningskostnader inom projektet. Dessutom innebär just mikroprojekten en bra
möjlighet för små och regionala sammanslutningar och förbund att delta i utveckling och 
projekt på Europanivå. De måste snabbt och utan byråkratiskt krångel kunna få tillgång till 
det nya grannskaps- och partnerskapsinstrumentet.

Ändringsförslag från Lambert van Nistelrooij

Ändringsförslag 61
Artikel 7, punkt 1

(1) För program som omfattar ett eller flera 
länder samt tematiska program skall det 
antas strategidokument i enlighet med 
förfarandet i artikel 26.2. 
Strategidokumenten skall avspegla den 
övergripande ram och de handlingsplaner 
som avses i artikel 3. Det skall upprättas 
strategidokument för en period som är 
förenlig med de prioriteringar som fastställs 
i den övergripande ramen och dessa 
dokument skall innehålla fleråriga 
vägledande program med vägledande 
fleråriga finansiella anslag. 
Strategidokumenten skall tas upp till ny 
prövning om och när det visar sig 
nödvändigt och får revideras i enlighet med 
förfarandet i artikel 26.2.

(1) För program som omfattar ett eller flera 
länder samt tematiska program skall det 
antas strategidokument i enlighet med 
förfarandet i artikel 26.2. 
Strategidokumenten skall avspegla den 
övergripande ram och de handlingsplaner 
som avses i artikel 3. Icke-statliga aktörers 
faktiska deltagande i upprättandet av dessa 
strategidokument skall garanteras, särskilt 
på regional och lokal nivå. Det skall 
upprättas strategidokument för en period 
som är förenlig med de prioriteringar som 
fastställs i den övergripande ramen och 
dessa dokument skall innehålla fleråriga 
vägledande program med vägledande 
fleråriga finansiella anslag. 
Strategidokumenten skall tas upp till ny 
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prövning om och när det visar sig 
nödvändigt och får revideras i enlighet med 
förfarandet i artikel 26.2.

Or. en

Motivering

Vid gränsöverskridande samarbete garanteras framförallt de regionala och lokala partnernas 
delaktighet. Dessutom bör delaktigheten hos arbetsmarknadens parter och andra icke-statliga 
aktörer stödjas när det är möjligt.

Ändringsförslag från Jan Olbrycht

Ändringsförslag 62
Artikel 7, punkt 2

(2) Vid fastställandet av program som 
omfattar ett eller flera länder skall 
kommissionen bestämma anslagen till vart 
och ett av programmen med beaktande av 
det berörda landets eller den berörda 
regionens särdrag och behov, 
ambitionsnivån för unionens partnerskap 
med ett visst land samt landets 
förvaltningsförmåga och dess möjligheter att 
utnyttja medlen.

(2) Vid fastställandet av program som 
omfattar ett eller flera länder skall 
kommissionen utifrån objektiva kriterier 
bestämma anslagen till vart och ett av 
programmen med beaktande av det berörda 
landets eller den berörda regionens särdrag 
och behov, ambitionsnivån för unionens 
partnerskap med ett visst land samt landets 
förvaltningsförmåga, framstegen med att 
genomföra överenskomna mål, bland annat 
de som ingår i den europeiska 
grannskapspolitiken, och överenskomna 
handlingsplaner för framsteg i 
genomförandet av demokratiska och 
ekonomiska reformer och dess möjligheter 
att utnyttja medlen.

Or. en

Ändringsförslag från Vladimír Železný

Ändringsförslag 63
Artikel 7, punkt 3

(3) Enbart när det gäller gränsöverskridande 
samarbete och med sikte på att upprätta den 
förteckning som avses i artikel 9.1, de 
vägledande fleråriga anslagen och de

(3) Enbart när det gäller gränsöverskridande 
samarbete och med sikte på att upprätta den 
förteckning över gemensamma program som 
avses i artikel 9.1, de vägledande fleråriga 
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territoriella enheter som är berättigade att 
delta i varje program skall det antas ett eller 
vid behov flera särskilda strategidokument i 
enlighet med förfarandet i artikel 26.2. 
Dessa särskilda strategidokument skall i 
princip omfatta en sjuårsperiod från och med 
den 1 januari 2007 till och med den 
31 december 2013.

anslagen och de EU-medlemsstater och 
potentiella kandidatländer och 
gränsregionerna mellan dem som är 
berättigade att delta i varje program skall det 
antas ett eller vid behov flera 
strategidokument i enlighet med förfarandet 
i artikel 26.2; detta får inte leda till mer 
byråkrati. Dessa särskilda strategidokument 
skall i princip omfatta en sjuårsperiod från 
och med den 1 januari 2007 till och med den 
31 december 2013.

Or. en

Motivering

De territoriella enheter som kommer att vara berättigade att delta i program som finansieras 
av det europeiska grannskaps- och partnerskapsinstrumentet måste anges tydligt.

Ändringsförslag från Lambert van Nistelrooij

Ändringsförslag 64
Artikel 7, punkt 3

(3) Enbart när det gäller gränsöverskridande 
samarbete och med sikte på att upprätta den 
förteckning som avses i artikel 9.1, de 
vägledande fleråriga anslagen och de
territoriella enheter som är berättigade att 
delta i varje program skall det antas ett eller 
vid behov flera särskilda strategidokument i 
enlighet med förfarandet i artikel 26.2. 
Dessa särskilda strategidokument skall i 
princip omfatta en sjuårsperiod från och med 
den 1 januari 2007 till och med den 
31 december 2013.

(3) Enbart när det gäller gränsöverskridande 
samarbete och med sikte på att upprätta den 
förteckning över gemensamma program som 
avses i artikel 9.1, de vägledande fleråriga 
anslagen och de länder, gränsregioner i EU
och partner till anslutningsländerna som är 
berättigade att delta i varje program skall det 
antas ett eller vid behov flera 
strategidokument i enlighet med förfarandet 
i artikel 26.2. Dessa strategidokument skall 
utarbetas med hänsyn till de principer och 
villkor som fastställs i artiklarna 4 och 5
och i princip omfatta en sjuårsperiod från 
och med den 1 januari 2007 till och med den 
31 december 2013.

Or. en

Motivering

Det bör framgå tydligt vilka territoriella enheter som är berättigade att delta i programmen. 
För att strategidokumenten skall vara möjliga att genomföra bör de inte leda till mer 
byråkrati. Förutom hänvisningen till bättre samordning och harmonisering av förfaranden i 
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förordningens bestämmelser görs ingen hänvisning till de administrativa förfaranden som en 
partner måste fullfölja.

Ändringsförslag från Riitta Myller

Ändringsförslag 65
Artikel 7, punkt 3a (ny)

(3a) Kommissionen skall bestämma vilka 
medel som skall anslås till program för 
samarbete i gränsområden på grundval av 
invånarantalet i de regioner som är 
stödberättigade och andra faktorer som 
påverkar samarbetets intensitet, till 
exempel gränsområdets särdrag, 
förvaltningsförmåga och förmåga att 
tillgodogöra sig stöd.

Or. fi

Motivering

Principerna för fördelningen av vilka anslag som skall öronmärkas för program för
samarbete i gränsområden bör fastställas i förordningen. Förutom invånarantal, som är ett 
objektivt och rättvist kriterium, bör de olika osäkerhetsfaktorerna beaktas.

Ändringsförslag från Lambert van Nistelrooij

Ändringsförslag 66
Artikel 7, punkt 4

(4) Europeiska regionala utvecklingsfonden 
skall bidra till de program för 
gränsöverskridande samarbete som 
upprättats och genomförts enligt 
bestämmelserna i denna förordning. De 
samlade budgetmedlen till program för 
gränsöverskridande samarbete, inbegripet 
bidraget från Europeiska regionala 
utvecklingsfonden till åtgärder vid gränsen 
till partnerländer, skall motsvara ett belopp 
som är minst dubbelt så stort som det som 
anges i de relevanta bestämmelserna i 
förordning (EG) nr […] om allmänna 
bestämmelser om Europeiska regionala 

(4) Europeiska regionala utvecklingsfonden 
skall bidra till de program för 
gränsöverskridande samarbete som 
upprättats och genomförts enligt 
bestämmelserna i denna förordning genom 
att säkerställa att EU:s regionala och 
lokala myndigheter deltar i tematiska 
program och program som omfattar flera 
länder. De samlade budgetmedlen till 
program för gränsöverskridande samarbete, 
inbegripet bidraget från Europeiska 
regionala utvecklingsfonden till åtgärder vid 
gränsen till partnerländer, skall motsvara ett 
belopp som är minst dubbelt så stort som det 
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utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden 
och Sammanhållningsfonden för åtgärder 
vid gränserna med partnerländerna.

som anges i de relevanta bestämmelserna i 
förordning (EG) nr […] om allmänna 
bestämmelser om Europeiska regionala 
utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden 
och Sammanhållningsfonden för åtgärder 
vid gränserna med partnerländerna.

Or. en

Motivering

Om EU:s regionala och lokala myndigheter skall använda det här programmet för att inte 
bara genomföra gränsöverskridande initiativ utan även initiativ för samarbete mellan 
regioner med sina motsvarigheter i det europeiska grannskapet måste medel från Europeiska 
regionala utvecklingsfonden ställas till förfogande.

Ändringsförslag från Lambert van Nistelrooij

Ändringsförslag 67
Avdelning III

GRÄNSÖVERSKRIDANDE 
SAMARBETE

GRÄNSÖVERSKRIDANDE OCH 
INTERREGIONALT SAMARBETE

Or. en

Motivering

En hänvisning till områden som motsvarar NUTS II-nivå förutsätter en heltäckande rubrik som 
utökas med interregionalt samarbete. Kommissionen måste klargöra vilken slags samarbete det 
rör sig om.

Ändringsförslag från Lambert van Nistelrooij

Ändringsförslag 68
Artikel 8, punkt 1, inledningen

(1) De program för gränsöverskridande 
samarbete som avses i artikel 6.1 c får 
omfatta alla landgränser och alla 
havsområden som gränsar till ett 
gemensamt avrinningsområde. Följande 
territoriella enheter kan komma ifråga för 
stöd enligt denna avdelning:

(1) De program för gränsöverskridande 
samarbete som avses i artikel 6.1 c får 
omfatta alla land- och sjögränser. Följande 
territoriella enheter kan komma ifråga för
stöd enligt denna artikel:
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Or. en

Motivering

För att texten skall bli tydligare och mot bakgrund av de mål för gränsöverskridande
samarbete som fastställs i denna förordning är en hänvisning till sjögränser att föredra. 
Dessutom omfattas bestämmelserna av en artikel och inte av en avdelning.

Ändringsförslag från Lambert van Nistelrooij

Ändringsförslag 69
Artikel 8, punkt 1, led b

b) Alla territoriella enheter som motsvarar 
NUTS III-nivå eller likvärdig nivå utmed 
sjöförbindelser av större betydelse.

b) Alla territoriella enheter som motsvarar 
NUTS III-nivå eller likvärdig nivå utmed 
sjöförbindelser som är kortare än 150 km.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att anpassa bestämmelserna i denna förordning till förordningen om allmänna 
bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och 
Sammanhållningsfonden, i vilken det fastställs ett värde för sjögränser på 150 km. Troligen 
omfattas att det maritima samarbetet inom ramen för grannskapsinstrumentet inte av denna 
bestämmelse.

Ändringsförslag från Lambert van Nistelrooij

Ändringsförslag 70
Artikel 8, punkt 1, led c

c) Alla territoriella enheter i kustområden 
som motsvarar NUTS II-nivå eller 
likvärdig nivå som gränsar till ett 
avrinningsområde som är gemensamt för 
medlemsstaterna och partnerländerna.

utgår

Or. en

Motivering

För att texten skall bli tydligare är det nödvändigt att hänvisa till program för transnationellt 
samarbete. I punkten klargörs emellertid inte vilken form av samarbete som områden som 
motsvarar NUTS II-nivå omfattas av.
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Ändringsförslag från Jan Olbrycht

Ändringsförslag 71
Artikel 8, punkt 1, led c

c) Alla territoriella enheter i kustområden 
som motsvarar NUTS II-nivå eller likvärdig 
nivå som gränsar till ett avrinningsområde 
som är gemensamt för medlemsstaterna och 
partnerländerna.

c) Alla territoriella enheter i kustområden 
som motsvarar NUTS III-nivå eller 
likvärdig nivå som gränsar till ett 
avrinningsområde som är gemensamt för 
medlemsstaterna och partnerländerna.

Or. en

Ändringsförslag från Gisela Kallenbach

Ändringsförslag 72
Artikel 8, punkt 2

(2) I särskilda fall kan möjligheten att 
komma i fråga för stöd utsträckas till att 
omfatta territoriella enheter som gränsar till 
dem som avses i punkt 1.

(2) I särskilda fall kan möjligheten att 
komma i fråga för stöd utsträckas till att 
omfatta territoriella enheter som gränsar till 
dem som avses i punkt 1, detta om en sådan 
utsträckning är nödvändig för utvecklingen 
i det aktuella området.

Or. en

Ändringsförslag från Lambert van Nistelrooij

Ändringsförslag 73
Artikel 8, punkt 2a (ny) 

(2a) De program för interregionalt 
samarbete som avses i artikel 6.1 c får 
omfatta alla havsområden som gränsar till 
ett gemensamt avrinningsområde. Alla 
territoriella enheter i kustområden som 
motsvarar NUTS II-nivå eller likvärdig 
nivå som gränsar till ett avrinningsområde 
som är gemensamt för medlemsstaterna 
och partnerländerna skall kunna komma i 
fråga för stöd enligt denna artikel.

Or. en
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Motivering

Kustområden som motsvarar NUTS II-nivå omfattas inte av gränsöverskridande samarbete. 
Det är därför nödvändigt att införa en särskild punkt som hänvisar till det som är 
kännetecknande för interregionalt samarbete.

Ändringsförslag från Adam Jerzy Bielan och Mieczysław Edmund Janowski

Ändringsförslag 74
Artikel 8, punkt 3a (ny) 

(3a) Det bör utvecklas lämpliga instrument 
för att utvärdera samarbetet mellan de 
kustområden som motsvarar NUTS II-nivå; 
dessa bör anpassas till de olika 
programtyperna.

Or. pl

Ändringsförslag från Lambert van Nistelrooij

Ändringsförslag 75
Artikel 8, punkt 3a (ny) 

(3a) Det bör utvecklas lämpliga instrument 
för kustområden som motsvarar 
NUTS II-nivå inom ramen för 
programmen för avrinningsområden; dessa 
bör stämma överens med den särskilda 
programtypen: transnationella program 
eller gränsöverskridande program.

Or. en

Motivering

För att texten skall bli tydligare bör det klargöras till vilken kategori kustområden som 
motsvarar NUTS II hör: gränsöverskridande program eller interregionala program.

Ändringsförslag från Lambert van Nistelrooij

Ändringsförslag 76
Artikel 9, punkt 2 
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(2) De gemensamma programmen för 
landgränser och sjöförbindelser skall 
upprättas för varje enskild gräns och 
inkludera territoriella enheter som tillhör en 
eller flera medlemsstater och en eller flera 
partnerländer och som kan komma i fråga 
för stöd. De gemensamma programmen för
kustregioner skall vara multilaterala och 
inkludera territoriella enheter som gränsar 
till ett gemensamt avrinningsområde och 
tillhör flera deltagande länder, däribland 
minst en medlemsstat och ett partnerland.

(2) De gemensamma programmen för 
landgränser och sjöförbindelser skall 
upprättas för varje enskild gräns och 
inkludera territoriella enheter som tillhör en 
eller flera medlemsstater och en eller flera 
partnerländer och som kan komma i fråga 
för stöd. De gemensamma operativa 
programmen för kustregioner som 
motsvarar NUTS II-nivå skall vara 
multilaterala och inkludera territoriella 
enheter som gränsar till ett gemensamt 
avrinningsområde och tillhör flera 
deltagande länder, däribland minst en 
medlemsstat och ett partnerland.

Or. en

Motivering

För standardisera terminologin bör begreppet gemensamma operativa program användas i 
stället för gemensamma program, eftersom det överensstämmer med det uttryck som används 
inom ramen för ERUF:s territoriella samarbete.

Ändringsförslag från Jamila Madeira

Ändringsförslag 77
Artikel 9, punkt 2 

(2) De gemensamma programmen för 
landgränser och sjöförbindelser skall 
upprättas för varje enskild gräns och 
inkludera territoriella enheter som tillhör en 
eller flera medlemsstater och en eller flera 
partnerländer och som kan komma i fråga 
för stöd. De gemensamma programmen för 
kustregioner skall vara multilaterala och 
inkludera territoriella enheter som gränsar 
till ett gemensamt avrinningsområde och 
tillhör flera deltagande länder, däribland 
minst en medlemsstat och ett partnerland.

(2) De operativa programmen för 
landgränser och sjöförbindelser skall 
upprättas för varje enskild gräns och 
inkludera territoriella enheter som tillhör en 
eller flera medlemsstater och en eller flera 
partnerländer och som kan komma i fråga 
för stöd. De operativa programmen för 
kustregioner skall vara multilaterala och 
inkludera territoriella enheter som gränsar 
till ett gemensamt avrinningsområde och 
tillhör flera deltagande länder, däribland 
minst en medlemsstat och ett partnerland.

Or. en
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Ändringsförslag från Riitta Myller

Ändringsförslag 78
Artikel 9, punkt 2a (ny) 

(2a) De gemensamma programmen skall 
upprättas av de berörda medlemsstaterna 
och partnerländerna på lämplig territoriell 
nivå och med beaktande av de 
institutionella systemen och 
partnerskapsprincipen.

Or. fi

Motivering

Syftet med ändringsförslaget är att göra det möjligt att ta hänsyn till särskilda egenskaper när 
de gemensamma programmen upprättas.

Ändringsförslag från Lambert van Nistelrooij

Ändringsförslag 79
Artikel 9, punkt 3a (ny) 

(3a) De gemensamma operativa 
programmen skall upprättas av de berörda 
medlemsstaterna och partnerländerna i 
nära samarbete med regionala och lokala 
organ och genomföras på lämplig 
decentraliserad territoriell nivå i enlighet 
med deras institutionella system och med 
beaktande av partnerskapsprincipen. De 
skall i regel omfatta en sjuårsperiod från 
och med den 1 januari 2007 till och med 
den 31 december 2013.

Or. en

Motivering

Subsidiaritetsprincipen har ingen särskilt klar innebörd i tredjeländer eftersom den grundar 
sig på gemenskapens regelverk. För att säkra de decentraliserade myndigheternas roll i 
upprättandet av de gemensamma operativa programmen behöver man nämna deras
delaktighet och hänvisa till partnerskapsprincipen. I enlighet med detta påpekande bör även 
artikel 4 ändras.
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Ändringsförslag från Riitta Myller

Ändringsförslag 80
Artikel 9, punkt 3a (ny) 

(3a) I fråga om gränsöverskridande 
samarbete kan en finansiering, i väl 
motiverade fall, på upp till 20 % av 
budgeten för ett operativt program beviljas 
för insatser i områden på NUTS III-nivå 
som gränsar till sådana territoriella enheter 
som avses i artikel 8.1 a och b i denna 
förordning.

Or. fi

Motivering

I skäl 14 i denna förordning uppges att man i det gränsöverskridande samarbetet kommer att 
utnyttja erfarenheterna från grannskapsprogrammen under perioden 2004–2006. Enligt den 
principen bör alla områden som omfattas av de aktuella grannskapsprogrammen få delta i de 
kommande programmen för gränsöverskridande samarbete. Bestämmelsen ovan motsvarar 
artikel 22.1 i ERUF-förordningen.

Ändringsförslag från Jan Olbrycht

Ändringsförslag 81
Artikel 9, punkt 3a (ny) 

(3a) I fråga om samarbete mellan de 
territoriella enheter som avses i 
artikel 8.1 a och b kan en finansiering, i väl
motiverade fall, på upp till 20 % av 
budgeten för ett gemensamt program 
beviljas för insatser i områden på NUTS 
III-nivå som gränsar till de nämnda 
enheterna.

Or. en
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Ändringsförslag från Adam Jerzy Bielan och Mieczysław Edmund Janowski

Ändringsförslag 82
Artikel 9, punkt 5

(5) De gemensamma programmen får på 
initiativ av de deltagande länderna eller av 
kommissionen ses över i avsikt att beakta 
ändringar när det gäller prioriteringarna för 
samarbetet, socioekonomisk utveckling, 
resultaten av genomförandet av åtgärderna 
och slutsatserna från övervaknings- och 
utvärderingsprocessen och i syfte att beakta 
behovet av att justera tillgängliga stödbelopp 
och omfördela resurserna.

(5) De operativa programmen får på initiativ 
av de deltagande länderna eller av 
kommissionen ses över i avsikt att beakta 
ändringar när det gäller prioriteringarna för 
samarbetet, socioekonomisk utveckling, 
resultaten av genomförandet av åtgärderna 
och slutsatserna från övervaknings- och 
utvärderingsprocessen och i syfte att beakta 
behovet av att justera tillgängliga stödbelopp 
och omfördela resurserna.

Or. pl

Ändringsförslag från Jan Olbrycht

Ändringsförslag 83
Artikel 9, punkt 5

(5) De gemensamma programmen får på 
initiativ av de deltagande länderna eller av 
kommissionen ses över i avsikt att beakta 
ändringar när det gäller prioriteringarna för 
samarbetet, socioekonomisk utveckling, 
resultaten av genomförandet av åtgärderna 
och slutsatserna från övervaknings- och 
utvärderingsprocessen och i syfte att beakta 
behovet av att justera tillgängliga stödbelopp 
och omfördela resurserna.

(5) De operativa programmen får på initiativ 
av de deltagande länderna, EU:s deltagande 
gränsregioner eller av kommissionen ses 
över i avsikt att beakta ändringar när det 
gäller prioriteringarna för samarbetet, 
socioekonomisk utveckling, resultaten av 
genomförandet av åtgärderna och 
slutsatserna från övervaknings- och 
utvärderingsprocessen och i syfte att beakta 
behovet av att justera tillgängliga stödbelopp 
och omfördela resurserna.

Or. en

Ändringsförslag från Lambert van Nistelrooij

Ändringsförslag 84
Artikel 9, punkt 5

(5) De gemensamma programmen får på 
initiativ av de deltagande länderna eller av 
kommissionen ses över i avsikt att beakta 

(5) De gemensamma operativa programmen 
får på initiativ av de deltagande länderna, 
EU:s deltagande gränsregioner eller av 
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ändringar när det gäller prioriteringarna för 
samarbetet, socioekonomisk utveckling, 
resultaten av genomförandet av åtgärderna 
och slutsatserna från övervaknings- och 
utvärderingsprocessen och i syfte att beakta 
behovet av att justera tillgängliga stödbelopp 
och omfördela resurserna.

kommissionen ses över i avsikt att beakta 
ändringar när det gäller prioriteringarna för 
samarbetet, socioekonomisk utveckling, 
resultaten av genomförandet av åtgärderna 
och slutsatserna från övervaknings- och 
utvärderingsprocessen och i syfte att beakta 
behovet av att justera tillgängliga stödbelopp 
och omfördela resurserna.

Or. en

Motivering

För standardisera terminologin bör begreppet gemensamma operativa program användas i 
stället för gemensamma program, eftersom det överensstämmer med det uttryck som används 
inom ramen för ERUF:s territoriella samarbete. Även EU:s gränsregioner bör ha möjlighet 
att ta initiativ. De ansvarar ofta för förvaltningen av EU:s gränsöverskridande program, har
erfarenhet och känner ofta till de särskilda behoven. 

Ändringsförslag från Riitta Myller

Ändringsförslag 85
Artikel 9, punkt 6

(6) Efter det att de gemensamma 
programmen har antagits skall 
kommissionen ingå en 
finansieringsöverenskommelse med de 
deltagande länderna i enlighet med de 
relevanta bestämmelserna i rådets förordning 
(EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 
25 juni 2002 med budgetförordning för 
Europeiska gemenskapernas allmänna 
budget.

(6) Efter det att de gemensamma 
programmen har antagits skall 
kommissionen ingå en 
finansieringsöverenskommelse med de 
partnerländerna i enlighet med de relevanta 
bestämmelserna i rådets förordning 
(EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 
25 juni 2002 med budgetförordning för 
Europeiska gemenskapernas allmänna 
budget.

Or. fi

Motivering

Medlemsstaterna bör vara juridiskt bundna av innehållet i programmen när kommissionen 
har godkänt dem.
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Ändringsförslag från Lambert van Nistelrooij

Ändringsförslag 86
Artikel 9, punkt 7

(7) De deltagande länderna skall, med 
beaktande av partnerskapsprincipen, 
gemensamt välja ut de åtgärder som 
överensstämmer med prioriteringarna och 
åtgärderna i det gemensamma program som 
skall få gemenskapsstöd.

(7) De deltagande länderna och EU:s 
gränsregioner är representerade i en styr-
eller övervakningskommitté och skall, med 
beaktande av partnerskapsprincipen och 
subsidiaritetsprincipen, gemensamt välja ut 
de åtgärder som överensstämmer med 
prioriteringarna och åtgärderna i det 
gemensamma program som skall få 
gemenskapsstöd.

Or. en

Motivering

Subsidiaritetsprincipen bör nämnas för att säkerställa delaktigheten hos EU:s gränsregioner
och en politik som bättre uppfyller människornas behov. Det organ som skall göra urvalet bör 
också anges och i linje med det territoriella samarbetet bör det vara en styrkommitté.

Ändringsförslag från Jan Olbrycht

Ändringsförslag 87
Artikel 9, punkt 8

(8) Under mycket speciella omständigheter, 
när ett gemensamt program inte kan 
upprättas på grund av problem som uppstår i 
förbindelserna mellan de deltagande 
länderna, får kommissionen anta ett program 
som inte är ett gemensamt program i den 
mening som avses i den här artikeln men 
som gör att den berörda gränsregionen eller 
de berörda gränsregionerna i medlemsstaten 
kan få del av det stöd som ges enligt denna 
förordning.

(8) Under speciella och väl motiverade 
omständigheter, när ett gemensamt program 
inte kan upprättas på grund av problem som 
uppstår i förbindelserna mellan de 
deltagande länderna eller mellan EU och ett 
partnerland, får kommissionen anta ett 
program som inte är ett gemensamt program 
i den mening som avses i den här artikeln 
men som gör att den berörda gränsregionen 
eller de berörda gränsregionerna i 
medlemsstaten kan få del av det stöd som 
ges enligt denna förordning.

Or. en
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Ändringsförslag från Lambert van Nistelrooij

Ändringsförslag 88
Artikel 9, punkt 8a (ny) 

(8a) Om medlemsstaterna och 
partnerländerna av politiska eller tekniska 
skäl inte kan enas i tid om att tillsammans 
upprätta ett gemensamt förvaltningssystem 
kan ett annat förvaltningssystem användas; 
kommissionen ansvarar då för de åtgärder 
som vidtas utanför EU.

Or. en

Motivering

Det nuvarande systemet testas och klargörs. Med denna utgångspunkt bör det inte även denna 
gång bli ett annat system.

Ändringsförslag från Lambert van Nistelrooij

Ändringsförslag 89
Artikel 10, punkt 1 

(1) De gemensamma programmen skall i 
princip genomföras av en gemensam 
förvaltningsmyndighet som är placerad i en 
medlemsstat.

(1) De gemensamma operativa programmen 
skall i princip genomföras genom en 
gemensam förvaltning och decentraliseras 
av en gemensam förvaltningsmyndighet och 
ett gemensamt sekretariat som är placerade
i en medlemsstat; det gemensamma 
sekretariatet behöver inte vara placerat 
inom den gemensamma 
förvaltningsmyndigheten. Om en 
medlemsstat och ett partnerland av rättsliga 
eller tekniska skäl inte kan enas i tid om att 
tillsammans upprätta ett gemensamt 
förvaltningssystem som gör det möjligt att 
genomföra programmet för 
gränsöverskridande samarbete kan ett 
annat förvaltningssystem användas.

Or. en

Motivering

För standardisera terminologin bör begreppet operativa program användas i stället för 
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gemensamma program, eftersom det överensstämmer med det uttryck som används inom 
ramen för ERUF:s territoriella samarbete. Till skillnad från vid territoriellt samarbete nämns 
inte decentraliserat genomförande i samband med regionala och lokala organs delaktighet 
eller i samband med en decentraliserad styrkommittés delaktighet. Inte bara den 
gemensamma förvaltningsmyndigheten bör nämnas utan även det gemensamma sekretariatet, 
som är placerat i någon av EU-medlemsstaternas gränsregioner (t.ex. i en Euroregion eller 
liknande struktur) men inte nödvändigtvis inom förvaltningsmyndigheten. Om det inte 
kommer att tecknas ett avtal med ett grannland måste man nå en överenskommelse. Under
övergångsperioden 2004–2006 införs ett bättre system som bör användas i fortsättningen. Det 
bör inte än en gång vara ett annat system (detta gäller även ändringsförslagen 19, 20, 21, 22, 
23 och 24 i Szymanskis betänkande).

Ändringsförslag från Adam Jerzy Bielan och Mieczysław Edmund Janowski

Ändringsförslag 90
Artikel 10, punkt 1 

(1) De gemensamma programmen skall i 
princip genomföras av en gemensam 
förvaltningsmyndighet som är placerad i en 
medlemsstat.

(1) De operativa programmen skall i princip 
genomföras på ett decentraliserat sätt av en 
gemensam förvaltningsmyndighet och ett 
gemensamt sekretariat som är placerade i 
en medlemsstat.

Or. pl

Ändringsförslag från Riitta Myller

Ändringsförslag 91
Artikel 10, punkt 3 

(3) Med ”gemensam förvaltningsmyndighet” 
avses varje offentlig eller privat myndighet 
eller offentligt eller privat organ, inklusive 
staten själv, på nationell, regional eller lokal 
nivå, som utsetts gemensamt av den 
medlemsstat eller de medlemsstater och det 
partnerland eller de partnerländer vilka 
omfattas av ett gemensamt program och som 
har finansiell och administrativ förmåga att 
förvalta gemenskapsstöd och rättslig
kapacitet att ingå de avtal som krävs för 
tillämpningen av denna förordning.

(3) Med ”gemensam förvaltningsmyndighet” 
avses varje offentlig eller privat myndighet 
eller offentligt eller privat organ, inklusive 
staten själv, på nationell, regional eller lokal 
nivå, som utsetts gemensamt av den 
medlemsstat eller de medlemsstater och det 
partnerland eller de partnerländer vilka 
omfattas av ett gemensamt program och som 
har finansiell och administrativ förmåga att 
förvalta gemenskapsstöd och rättslig 
kapacitet att ingå de avtal som krävs för 
tillämpningen av denna förordning. En 
gemensam förvaltningsmyndighet för 
gränsöverskridande samarbete skall 
placeras i den berörda medlemsstatens 
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gränsregion.

Or. fi

Motivering

När man beslutar vilken myndighet som skall förvalta ett program för gränsöverskridande 
samarbete är det nödvändigt att följa proportionalitetsprincipen. Ett sätt att uppnå större 
flexibilitet och enhetlighet när det gäller grannregionernas mål och behov skulle kunna vara 
att ge förvaltningsuppgiften till myndigheterna i de regioner som direkt berörs.

Ändringsförslag från Lambert van Nistelrooij

Ändringsförslag 92
Artikel 11, punkt 2

(2) Tillämpningsföreskrifterna skall 
innefatta kriterier och förfaranden avseende 
tilldelning av medel, samfinansieringsgrad, 
utarbetande av gemensamma program, 
gemensamt projekturval, teknisk och 
finansiell förvaltning av stödet, finansiell 
kontroll och revision, övervakning och 
utvärdering, synlighet och 
informationsåtgärder.

(2) Tillämpningsföreskrifterna skall 
innefatta kriterier och förfaranden avseende 
tilldelning av medel, samfinansieringsgrad, 
utarbetande av gemensamma program,
fastställande av de gemensamma 
förvaltningsmyndigheterna, styr- eller 
övervakningskommittén och det 
gemensamma sekretariatet samt deras 
funktioner, stödberättigade utgifter,
gemensamt projekturval, teknisk och 
finansiell förvaltning av stödet, finansiell 
kontroll och revision, övervakning och 
utvärdering, synlighet och 
informationsåtgärder.

Or. en

Motivering

Tillämpningsföreskrifterna bör även innefatta fastställandet och upprättandet av 
förvaltningsmyndigheterna för de gränsöverskridande programmen. I 
tillämpningsföreskrifterna fastställs riktlinjer för genomförandet av gemensamma operativa 
program.

Ändringsförslag från Riitta Myller

Ändringsförslag 93
Artikel 11, punkt 2

(2) Tillämpningsföreskrifterna skall (2) Tillämpningsföreskrifterna skall 
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innefatta kriterier och förfaranden 
avseende tilldelning av medel, 
samfinansieringsgrad, utarbetande av 
gemensamma program, gemensamt 
projekturval, teknisk och finansiell 
förvaltning av stödet, finansiell kontroll och 
revision, övervakning och utvärdering,
synlighet och informationsåtgärder.

innefatta samfinansieringsgrad, utarbetande 
av gemensamma program, fastställande av 
den gemensamma förvaltningsmyndigheten 
och dess uppgifter, stödberättigade utgifter, 
gemensamt projekturval, teknisk och 
finansiell förvaltning av stödet, finansiell 
kontroll och revision, övervakning och 
utvärdering, synlighet och 
informationsåtgärder.

Or. fi

Motivering

I kommissionens tillämpningsföreskrifter bör det finnas en mer ingående bestämmelse om
fastställandet av den gemensamma förvaltningsmyndigheten och dess uppgifter samt om 
stödberättigade utgifter. Ändringsförslaget om att införa punkt 3a (ny) i artikel 7 rör 
kriterierna för medelstilldelning, vilkas vägledande principer bör fastställas redan i början av
förordningen.

Ändringsförslag från Gisela Kallenbach

Ändringsförslag 94
Artikel 13, punkt 4

(4) Kommissionen skall för kännedom 
översända beslut om särskilda åtgärder till 
medlemsstaterna inom en månad från den 
dag då beslutet fattades.

(4) Kommissionen skall för kännedom 
översända beslut om särskilda åtgärder till 
medlemsstaterna och Europaparlamentet 
inom en månad från den dag då beslutet 
fattades.

Or. en

Ändringsförslag från Lambert van Nistelrooij

Ändringsförslag 95
Artikel 14a (ny)

Artikel 14a
Typer av stöd för gränsöverskridande 

samarbete
Stödberättigande

Utveckling av allmänt gränsöverskridande 
samarbete genom finansiering av 
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gemensam ekonomisk och sociokulturell 
verksamhet och åtgärder som främjar 
hållbar territoriell utveckling av 
gränsregioner, genom att i första hand
a) uppmuntra utveckling av den 
ekonomiska strukturen i gränsområden, 
särskilt utvecklingen av små och 
medelstora företag, turism, forskning och 
utveckling och gränsöverskridande handel,
b) uppmuntra gemensamt skydd och
gemensam vård av miljön liksom
förebyggande av risker, bland annat 
upprättande av gränsöverskridande 
infrastrukturer för sötvattenförsörjning, 
hantering av fast avfall och avloppsvatten 
och förnybar och konventionell 
energiförsörjning, 
c) minska isoleringen genom investeringar 
i infrastruktur för att framförallt avhjälpa 
bristande förbinder eller förbättra 
sekundära förbindelser i syfte att förbättra 
tillgången till transport-, informations- och 
kommunikationsnätverk och -tjänster,
d) främja arbetstagares fria rörlighet över 
gränserna, en integrerad och 
gränsöverskridande arbetsmarknad, 
gemensamma lokala 
sysselsättningsinitiativ, utbildning och 
åtgärder för social integration samt
gemensamma personalresurser och 
materiella resurser för forskning och 
teknisk utveckling,
e) utveckla och främja gränsöverskridande 
sociokulturellt samarbete, bland annat 
gemensamma infrastrukturer i fråga om 
kultur, utbildning och hälsovård.

Or. en

Motivering

Gränsöverskridande samarbete inom ramen för Interreg i EU och till stor del även inom
ramen för Phares och Tacis program för gränsöverskridande samarbete rör framförallt 
samarbetet på regional och lokal nivå tillsammans med de enskilda staterna. Detta bör också
beaktas i grannskaps- och parterskapsprogrammet. De åtgärder som kan komma i fråga för
stöd skiljer sig därför från åtgärder på nationell nivå. Förteckningen ovan är i linje med de 
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åtgärder för gränsöverskridande samarbete som kan komma i fråga för stöd inom ramen för 
förordningen om Europeiska regionala utvecklingsfonden, i kapitlet om regionalt samarbete.

Ändringsförslag från Lambert van Nistelrooij

Ändringsförslag 96
Artikel 14, led d

d) Internationella organisationer, inbegripet 
deras regionala organisationer, organ, kontor 
och uppdrag inom ramen för FN-systemet, 
internationella finansiella institut samt 
utvecklingsbanker, i den mån de bidrar till 
uppnåendet av denna förordnings mål.

d) Internationella organisationer, inbegripet 
deras regionala organisationer, organ, kontor 
och uppdrag inom ramen för FN-systemet, 
internationella finansiella institut samt 
utvecklingsbanker, i den mån de bidrar till 
sådant gränsöverskridande samarbete som 
kan härledas från denna förordnings mål.

Or. en

Motivering

Under vissa omständigheter får medel för de av EU:s gränsregioner som deltar i det 
europeiska grannskaps- och partnerskapsinstrumentet användas för institutioner och liknande 
som tidigare inte har fått stöd för gränsöverskridande samarbete.

Ändringsförslag från Lambert van Nistelrooij

Ändringsförslag 97
Artikel 14, led f

f) Europeiska unionens byråer. f) Europeiska unionens byråer i den mån de 
kan bidra till sådant gränsöverskridande 
samarbete som kan härledas från denna 
förordnings mål.

Or. en

Motivering

Under vissa omständigheter får medel för de av EU:s gränsregioner som deltar i det 
europeiska grannskaps- och partnerskapsinstrumentet användas för institutioner och liknande 
som tidigare inte har fått stöd för gränsöverskridande samarbete.
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Ändringsförslag från Jan Olbrycht

Ändringsförslag 98
Artikel 14, led f

f) Europeiska unionens byråer. f) Europeiska unionens byråer och andra 
EU-organ som inrättas för att uppnå denna 
förordnings mål.

Or. en

Ändringsförslag från Lambert van Nistelrooij

Ändringsförslag 99
Artikel 14, led h, led x 

x) Icke-statliga sammanslutningar och 
oberoende stiftelse som kan tänkas bidra till 
utvecklingen.

x) Gränsöverskridande sammanslutningar, 
icke-statliga sammanslutningar och 
oberoende stiftelser.

Or. en

Motivering

Eftersom gränsöverskridande sammanslutningar på ett väsentligt sätt skulle kunna bidra till 
att målen för det europeiska grannskaps- och partnerskapsinstrumentet förverkligas är det 
viktigt att nämna dem även om de kan anses tillhöra någon av de andra kategorier som kan 
komma i fråga för stöd. De gränsöverskridande (inte interregionala) sammanslutningar som 
avses är sådana som ger ett betydande bidrag. Det är viktigt att nämna interregionala 
sammanslutningar eftersom de på ett väsentligt sätt skulle kunna bidra till att målen för det 
europeiska grannskaps- och partnerskapsinstrumentet förverkligas, detta även om de kan 
anses tillhöra någon av de andra kategorier som kan komma i fråga för stöd.

Ändringsförslag från Gisela Kallenbach

Ändringsförslag 100
Artikel 15, punkt 2, led a

(a) att finansiera målinriktade administrativa 
samarbetsåtgärder med deltagande av 
nationella experter från den offentliga 
sektorn i medlemsstaterna enligt särskilt 
utformade regler,

(a) att finansiera målinriktade administrativa 
samarbetsåtgärder med deltagande av 
nationella experter från den offentliga 
sektorn och de regionala och lokala 
myndigheterna i medlemsstaterna enligt 
särskilt utformade regler,
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Or. en

Ändringsförslag från Adam Jerzy Bielan och Mieczysław Edmund Janowski

Ändringsförslag 101
Artikel 15, punkt 2, led a

(a) att finansiera målinriktade administrativa 
samarbetsåtgärder med deltagande av 
nationella experter från den offentliga 
sektorn i medlemsstaterna enligt särskilt 
utformade regler,

(a) att finansiera målinriktade administrativa 
samarbetsåtgärder med deltagande av 
nationella experter från den offentliga 
sektorn och de regionala och lokala 
myndigheterna i medlemsstaterna enligt 
särskilt utformade regler,

Or. pl

Ändringsförslag från Lambert van Nistelrooij

Ändringsförslag 102
Artikel 15, punkt 2, led a

(a) att finansiera målinriktade administrativa 
samarbetsåtgärder med deltagande av 
nationella experter från den offentliga 
sektorn i medlemsstaterna enligt särskilt 
utformade regler,

(a) att finansiera målinriktade administrativa 
samarbetsåtgärder med deltagande av 
nationella experter från den offentliga 
sektorn och de regionala myndigheterna i 
medlemsstaterna enligt särskilt utformade 
regler,

Or. en

Motivering

EU:s regionala myndigheter har en mängd erfarenhet att dela med sig av till sina 
motsvarigheter i länderna i det europeiska grannskapet och sådana administrativa 
samarbetsåtgärder kan i hög grad bidra till utvecklingen av närdemokrati.

Ändringsförslag från Jan Olbrycht

Ändringsförslag 103
Artikel 15, punkt 2, led g

(g) bidrag till en fond som inrättats av 
internationella och regionala organisationer, 

(g) bidrag till en fond som inrättats av 
Europeiska unionen, medlemsstaterna, 
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andra givare eller partnerländer, internationella och regionala organisationer, 
andra givare eller partnerländer,

Or. en

Ändringsförslag från Elisabeth Schroedter

Ändringsförslag 104
Artikel 16, punkt 1 

(1) Finansieringen från gemenskapen får 
även täcka utgifter för berednings-, 
uppföljnings-, kontroll-, revisions- och 
utvärderingsåtgärder som är direkt 
nödvändiga för att genomföra denna 
förordning och förverkliga dess mål, t.ex. 
undersökningar, möten, 
informationsåtgärder, 
upplysningskampanjer, utbildningsåtgärder 
och publiceringsåtgärder, utgifter med 
anknytning till datornät som används för 
informationsutbyte samt varje annan utgift 
för administrativt eller tekniskt biträde som 
kommissionen kan behöva ta i anspråk för 
programmens förvaltning. Den skall också 
täcka utgifter vid kommissionens 
delegationer för administrativt biträde som 
krävs för att förvalta åtgärder som 
finansieras inom ramen för denna 
förordning.

(1) Finansieringen från gemenskapen får 
även täcka utgifter för berednings-, 
uppföljnings-, kontroll-, revisions- och 
utvärderingsåtgärder som är direkt 
nödvändiga för att genomföra denna 
förordning och förverkliga dess mål, t.ex. 
undersökningar, möten, 
informationsåtgärder, 
upplysningskampanjer, utbildningsåtgärder 
och publiceringsåtgärder, 
utbildningsåtgärder för partner så att de 
kan delta i programmens olika steg, utgifter 
med anknytning till datornät som används 
för informationsutbyte, tekniskt stöd för att 
inrätta Euroregioner och deras sekretariat
samt varje annan utgift för administrativt 
eller tekniskt biträde som kommissionen kan 
behöva ta i anspråk för programmens 
förvaltning. Den skall också täcka utgifter 
vid kommissionens delegationer för 
administrativt biträde som krävs för att 
förvalta åtgärder som finansieras inom 
ramen för denna förordning.

Or. en

Ändringsförslag från Lambert van Nistelrooij

Ändringsförslag 105
Artikel 17, punkt 1, led a

(a) Medlemsstaterna, deras offentliga och 
halvoffentliga organ.

(a) Medlemsstaterna, deras regionala och 
lokala nivå samt offentliga och 
halvoffentliga organ.



PE 360.354v01-00 46/49 AM\575634SV.doc

SV

Or. en

Motivering

Den regionala och lokala nivån är den viktigaste när det gäller gränsöverskridande 
samarbete.

Ändringsförslag från Paavo Väyrynen

Ändringsförslag 106
Artikel 17, punkt 1, led b

(b) Andra givarländer, särskilt deras 
offentliga och halvoffentliga organ.

(b) EES-länderna, Schweiz och andra 
givarländer, särskilt deras offentliga och 
halvoffentliga organ.

Or. en

Motivering

I förslaget till förordning tas ingen hänsyn till EES-ländernas och Schweiz roll som 
samarbetspartner och medfinansiärer. Framförallt våra nordliga grannländer och partner, 
Norge och Island, spelar en aktiv roll i såväl det bilaterala som multilaterala samarbetet i de 
nordliga regionerna. Båda länderna är fullvärdiga medlemmar i Östersjörådet, Barentsrådet, 
och Arktiska rådet. Vid utformningen av den europeiska grannskapspolitiken bör vi ta full 
hänsyn till alla våra grannländer i söder, öster och norr. Vi bör dessutom utnyttja de 
ekonomiska resurser som finns i länder som Norge och Schweiz på ett effektivt sätt för att 
samfinansiera den europeiska grannskapspolitiken.

Ändringsförslag från Lambert van Nistelrooij

Ändringsförslag 107
Artikel 19, punkt 1

(1) Budgetmässiga åtaganden skall göras på 
grundval av beslut som fattats av 
kommissionen i enlighet med artiklarna 9.5, 
12.1, 13.1 och 16.3.

(1) Budgetmässiga åtaganden som sträcker 
sig över flera år skall göras på grundval av 
beslut som fattats av kommissionen i 
enlighet med artiklarna 9.5, 12.1, 13.1 och 
16.3.

Or. en

Motivering

Budgetmässiga åtaganden som sträcker sig över flera år är viktiga element i strukturfonderna 
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och av avgörande betydelse för en kvalitativ utveckling av gränsöverskridande samarbete vid 
EU:s kommande yttre gränser och för att jämställa EU:s gränsregioner med unionens inre 
gränser.

Ändringsförslag från Paavo Väyrynen

Ändringsförslag 108
Artikel 21, punkt 2, strecksats 3

– varje medlemsstat i Europeiska 
ekonomiska samarbetsområdet.

– varje medlemsstat i Europeiska 
ekonomiska samarbetsområdet och Schweiz.

Or. en

Motivering

I förslaget till förordning tas ingen hänsyn till EES-ländernas och Schweiz roll som 
samarbetspartner och medfinansiärer. Framförallt våra nordliga grannländer och partner, 
Norge och Island, spelar en aktiv roll i såväl det bilaterala som multilaterala samarbetet i de 
nordliga regionerna. Båda länderna är fullvärdiga medlemmar i Östersjörådet, Barentsrådet, 
och Arktiska rådet. Vid utformningen av den europeiska grannskapspolitiken bör vi ta full 
hänsyn till alla våra grannländer i söder, öster och norr. Vi bör dessutom utnyttja de 
ekonomiska resurser som finns i länder som Norge och Schweiz på ett effektivt sätt för att 
samfinansiera den europeiska grannskapspolitiken.

Ändringsförslag från Gisela Kallenbach

Ändringsförslag 109
Artikel 28, punkt 1a (ny)

(1a) Stödet kommer inte att börja utbetalas
eller kommer att upphävas tillfälligt om 
någon av mottagarens åtgärder eller 
aktiviteter strider mot gemenskapsrätten 
eller någon grundläggande folkrättslig 
princip som syftar till att skydda de 
mänskliga rättigheterna, däribland de 
rättigheter som anges i Europeiska 
unionens stadga om de grundläggande 
rättigheterna och de rättigheter som är en 
förutsättning för att kunna förverkliga 
rätten till utveckling i enlighet med EU:s 
utvecklingspolitik.

Or. en
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Ändringsförslag från Riitta Myller

Ändringsförslag 110
Artikel 29

Det finansiella referensbeloppet för denna 
förordnings genomförande skall vara 
14 929 miljoner euro för 
perioden 2007-2013. De årliga 
bemyndigandena skall fastställas av 
budgetmyndigheten inom de gränser som 
anges i budgetplanen.

Det finansiella referensbeloppet för denna 
förordnings genomförande skall vara 
14 929 miljoner euro för 
perioden 2007-2013, varav xxx euro skall 
tilldelas program för gränsöverskridande 
samarbete. De årliga bemyndigandena skall 
fastställas av budgetmyndigheten inom de 
gränser som anges i budgetplanen.

Or. fi

Motivering

Gränsöverskridande samarbete innebär inte bara ett mervärde för själva områdena utan även 
för EU som helhet. Programmen för samarbete, som i regel kommer att omfatta och 
genomföras under en sjuårsperiod, förutsätter den säkerhet som följer av ett fastställt belopp.


