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KORT BEGRUNDELSE

Den europæiske naboskabspolitik (ENP) blev udformet i 2004 og omfatter 16 partnere øst og 
syd for EU's grænser, nemlig Algeriet, Armenien, Aserbajdsjan, Belarus, Egypten, Georgien, 
Israel, Jordan, Libanon, Libyen, Republikken Moldova, Marokko, de besatte palæstinensiske 
områder, Syrien, Tunesien og Ukraine. Inden for rammerne af ENP tilbyder EU sine naboer 
privilegerede forbindelser, der tager udgangspunkt i, at parterne gensidigt tilslutter sig en 
række værdier og principper såsom demokrati og menneskerettigheder, retsstatsprincippet, 
god forvaltningspraksis, markedsøkonomiske principper og en bæredygtig udvikling, 
herunder en indsats på klimaområdet. Politikken omfatter desuden politisk associering og 
dybere økonomisk integration, øget mobilitet og øgede mellemfolkelige kontakter. I den 
kommende flerårige finansielle ramme 2014-2020 skal ENP finansieres via et særligt 
instrument, det europæiske naboskabsinstrument (ENI), der omfatter de ovennævnte 
16 partnerlande og Rusland. Kommissionen anerkender i sit forslag mange af de ændringer, 
der har vist sig at være nødvendige i forbindelse med den hidtidige gennemførelse af den 
europæiske naboskabspolitik. Ordføreren er principielt enig i denne strategi.

Alligevel kan det konstateres, at der er behov for nogle særlige tilpasninger i forordningen, 
især hvad angår regionaludviklingspolitikken. Det drejer sig først og fremmest om de 
planlagte programmer for samarbejde på tværs af grænserne, og især om omfanget af den 
foreslåede finansiering hertil, idet det måske ligefrem kunne være fornuftigt at overveje en 
særskilt forordning om samarbejde på tværs af grænserne. Ordføreren foreslår derfor en 
justering (til 7 %) af den andel af finansieringen af disse programmer, der tages af midlerne til 
ENI, baseret på den strategi, Parlamentet hele tiden har fulgt med hensyn til målet for det 
territoriale samarbejde. I samme forbindelse foreslå der en specifik henvisning til den 
europæiske gruppe for territorialt samarbejde, der afspejler den rolle, dette instrument 
forventes at komme til at spille efter den reform, der nu er under overvejelse med henblik på 
den fremtidige gennemførelse af samhørighedspolitikken både inden for og uden for EU's 
grænser.

Den europæiske naboskabspolitik skal i lighed med samhørighedspolitikken baseres solidt på 
principperne om partnerskab og forvaltning på flere niveauer, så der involveres så mange 
partnere som muligt, herunder især lokale og regionale myndigheder i nabolandene. Desuden 
bør de ikke-statslige organisationer (civilsamfundsorganisationerne) inddrages. Alle sådanne 
partnere skal inddrages i planlægning, gennemførelse og overvågning af de fælles 
operationelle ENI-programmer. Med henblik herpå bør disse programmer også underkastes en 
obligatorisk midtvejsrevision halvvejs inde i EU's flerårige finansielle ramme, således som det 
er tilfældet for andre EU-politikker. Ordføreren har derfor foreslået en samlet løsning på dette 
problem.

Mere generelt betragtet er de ovennævnte bestræbelser et led i den kamp for demokrati og 
menneskerettigheder, som EU's politikker bør være engageret i. Der foreslås derfor indføjelse 
af et led, hvori der henvises til nye løsninger på dette område. Da den europæiske 
naboskabspolitik tager sigte på at støtte opbygningen af demokratiske institutioner og 
civilsamfundsinstitutioner i det område, der omgiver Den Europæiske Union, bør ENI-
finansieringen komme fra forskellige velafbalancerede kilder, som afspejler diversiteten 
mellem de stater og regioner, der er berørt af den pågældende politik. I betragtning af, at 
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sådanne kriterier kun til en vis grad kan fastlægges på forhånd, foreslår ordføreren desuden, at 
i det mindste nogle af de relaterede spørgsmål fastlægges i den delegerede retsakt til 
gennemførelse af den pågældende bestemmelse, under forudsætning af, at der er et tydeligt 
krav herom i selve forordningen. Hvis det skulle vise sig muligt at fastlægge dem 
tilstrækkelig nøjagtigt i selve forordningen, ville en sådan udvikling imidlertid være 
velkommen.

ÆNDRINGSFORSLAG

Regionaludviklingsudvalget opfordrer Udenrigsudvalget, som er korresponderende udvalg, til 
at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8a) Det bør overvejes at vedtage en 
særskilt forordning om samarbejde på 
tværs af grænserne ved de ydre grænser, 
sådan som det er sket i forbindelse med 
Interreg-programmerne, som et skridt hen 
imod en samlet systemisk løsning, der 
tager sigte på at forbedre gennemførelsen 
af grænseoverskridende programmer og 
projekter.

Or. en

Begrundelse

Siden 2006 har de operationelle programmer ved EU's ydre grænser skullet tilpasses i 
overensstemmelse med Interreg-programmerne. Som følge af forskellighederne med hensyn til 
strukturer, kompetencer, retssystemer og kvalifikationer på tværs af grænserne finder en 
særskilt Interreg-forordning anvendelse fra og med i år. Det har vist sig at være den eneste 
måde, hvorpå man kunne løse problemerne med opstilling og gennemførelse af fælles 
programmer og projekter. Den samme tilgang er nødvendig ved de ydre grænser for reelt at 
få gennemført fælles programmer og projekter og opnå de samme fordele på begge sider af 
grænserne.
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Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9a) Betydningen af at styrke demokrati 
og menneskerettigheder bør understreges, 
og der bør tages initiativ til at skabe sunde 
nye instrumenter til dette formål som 
f.eks. den europæiske demokratifond.

Or. en

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 9 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9b) Bestræbelserne på at opnå 
økonomisk, social og territorial 
samhørighed er et vigtigt træk ved 
Unionen og bør også i videst mulig 
udstrækning udbredes til nabolandene 
som led i en proces for forvaltning på 
flere niveauer med inddragelse af især 
regionale og lokale myndigheder, som er 
til gensidig fordel. Den territoriale 
dimension af dette samarbejde, som 
ganske vist også rummer tværnationale og 
tværregionale aspekter, kommer mest til 
udtryk i Unionens nabolande i form af 
samarbejde på tværs af grænserne.

Or. en
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Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) at sikre en bredtfavnende bæredygtig og 
inklusiv udvikling og 
fattigdomsbekæmpelse, bl.a. via udvikling 
af den private sektor, at fremme den 
interne økonomiske, sociale og territoriale 
samhørighed, udviklingen af 
landdistrikterne, klimaindsatsen og 
modstandsdygtigheden over for katastrofer

d) at sikre en bredtfavnende bæredygtig og 
inklusiv udvikling og 
fattigdomsbekæmpelse, bl.a. via udvikling 
af den private sektor, at fremme den 
interne økonomiske, sociale og territoriale 
samhørighed, forbedringen af samarbejdet 
mellem medlemsstater og partnerlande og 
mellem partnerlande indbyrdes, 
udviklingen af landdistrikterne, 
klimaindsatsen og modstandsdygtigheden 
over for katastrofer

Or. en

Begrundelse

Der er forskellige fordele og goder forbundet med dette institutionsopbyggende instrument. 
De vigtigste er: udvikling af moderne og effektiv administration på centralt, lokalt og 
regionalt plan, direkte udveksling af erfaringer og viden, hvad angår EU-lovgivningen, 
anvendelse af bedste praksis inden for EU-administrationen, uddannelse og forbedring af 
faglige kvalifikationer, ændringer i organisatorisk praksis og kultur, bedre kommunikation og 
koordination osv.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) at udvikle civilsamfundsorganisationer 
og ikke-statslige organisationer og støtte 
deres demokratiske samfundsopbyggende 
aktiviteter.

Or. en

Begrundelse

I nogle lande behandles civilsamfundet som et administrativt kapacitetsopbyggende 
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instrument. Det skal understreges, at det, der også er behov for inddragelse af civilsamfundet 
i etableringen af demokratiske værdier og støtte til dets aktiviteter, der ikke er afhængig af 
staten.

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. EU-støtte, der ydes inden for rammerne af 
denne forordning, skal principielt fastsættes i 
partnerskab med støttemodtagerne.
Partnerskabet inddrager eventuelt nationale, 
regionale og lokale myndigheder, andre 
berørte parter, civilsamfundet, 
arbejdsmarkedets parter og andre ikke-
statslige aktører i forberedelsen og 
gennemførelsen af samt kontrollen med 
EU-støtten.

2. EU-støtte, der ydes inden for rammerne af 
denne forordning, skal principielt fastsættes i 
partnerskab med støttemodtagerne.
Partnerskabet inddrager følgende parter: 

i) de kompetente regionale og lokale 
myndigheder, bymyndigheder og andre 
offentlige myndigheder
ii) arbejdsmarkedets parter
iii) organer, der repræsenterer 
civilsamfundet, ikke-statslige 
organisationer og organer med ansvar for 
fremme af ligebehandling og ikke-
forskelsbehandling samt
iv) ikke-statslige aktører.

Parterne deltager i 
overvågningsudvalgene for 
programmerne.
Inddragelsen af disse parter sker i 
overensstemmelse med den europæiske 
adfærdskodeks.

Or. en

Begrundelse

Inddragelse af civilsamfundet er et vigtigt element i opbygningen og styrkelsen af 
demokratiet. Udvikling af moderne og effektiv administration på centralt, lokalt og regionalt 
plan, direkte udveksling af erfaringer og viden, anvendelse af bedste praksis, uddannelse og 
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forbedring af faglige kvalifikationer, ændringer i organisatorisk praksis og kultur, bedre 
kommunikation og koordination osv. – og sidst men ikke mindst – gennemførelse af 
strukturpolitik kræver alt i alt en beslutsom og utvetydig anerkendelse af 
partnerskabsprincippet i alle detaljer.

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. De vejledende tildelinger af midler til 
de fælles operationelle programmer 
beregnes hovedsageligt på grundlag af 
befolkningen i de støtteberettigede 
områder. Ved fastsættelsen af de 
vejledende tildelinger kan der foretages 
tilpasninger, der afspejler behovet for at 
skabe balance mellem bidragene fra Den 
Europæiske Fond for Regionaludvikling og 
bidragene fra budgettet for dette instrument 
samt andre faktorer, der påvirker 
samarbejdets intensitet såsom særlige 
kendetegn i grænseområderne og deres 
kapacitet til at forvalte og absorbere EU-
støtten.

4. Ved fastsættelsen af de vejledende 
tildelinger af midler til de fælles 
operationelle programmer kan der 
foretages tilpasninger, der afspejler 
behovet for at skabe balance mellem 
bidragene fra Den Europæiske Fond for 
Regionaludvikling og bidragene fra 
budgettet for dette instrument samt andre 
faktorer, der påvirker samarbejdets 
intensitet såsom særlige kendetegn i 
grænseområderne og deres kapacitet til at 
forvalte og absorbere EU-støtten.

Or. en

Begrundelse

Den naturbetingede store spredning mellem de lande og regioner, der omgiver Den 
Europæiske Union, gør det nødvendigt at finde en afbalanceret strategi, der generelt tager 
hensyn til de indbyrdes forskelle.

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. Fælles operationelle programmer 
revideres halvvejs inde i EU's flerårige 
finansielle ramme for at tage højde for 
faktorer, der dukker op under 
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gennemførelsesprocessen, som f.eks.:
– ændringer i samarbejdsprioriteterne og 
den socioøkonomiske udvikling
– resultaterne af gennemførelsen af de 
pågældende foranstaltninger og 
spørgsmål, der opstår i forbindelse med 
kontrol- og gennemførelsesprocessen
–behovet for at tilpasse størrelsen af de 
disponible midler og omfordele dem.

Or. en

Begrundelse

De muligheder for revision af de fælles operationelle programmer, der indgår i 
Kommissionens forslag, synes utilstrækkelige, da de i stor udstrækning er baseret på de højt 
placerede aktørers velvilje og overser, at lokale og regionale myndigheder og andre ikke-
statslige aktører undertiden befinder sig i en position, hvor de har bedre kendskab til de 
udfordringer, der opstår under gennemførelsen. Der bør derfor skabes mulighed for at 
foretage en grundig analyse af de igangværende programmer, således som det allerede sker 
inden for andre EU-politikker.

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 3 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Samarbejde på tværs af grænserne 
gennemføres i overensstemmelse med stk. 
1 og 2 med bistand fra de relevante 
instrumenter. Til disse instrumenter hører 
især den europæiske gruppe for 
territorialt samarbejde i overensstemmelse 
med Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1082/2006 af 5. juli 
20061.
_________________
1 EUT L 210 af 31.7.2006, s. 19.

Or. en
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Begrundelse

Den europæiske gruppe for territorialt samarbejde har allerede vist sig at være uundværlig 
for det territoriale samarbejde (på tværs af regions- og landegrænser) i Den Europæiske 
Union. Det er derfor kun på sin plads, at denne gruppe nu, hvor det i forbindelse med 
ændringerne til forordning (EF) nr. 1082/2006 overvejes at udvide dens anvendelsesområde 
til parter, der ikke er etableret i en medlemsstat, anvendes på den europæiske 
naboskabspolitik, for så vidt angår "ekstern samhørighed".

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den i artikel 12 og 13 omhandlede 
delegation af beføjelser sker for det 
tidsrum, hvori denne forordning er gyldig.

1. Den i artikel 12,13 og 16 omhandlede 
delegation af beføjelser sker for det 
tidsrum, hvori denne forordning er gyldig.

Or. en

Begrundelse

Denne ændring er en følge af, at der er foreslået nye referencer til den delegerede retsakt.

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. I behørigt begrundede tilfælde og for at 
sikre kohærensen og effektiviteten af EU-
støtten eller for at fremme det regionale 
eller tværregionale samarbejde kan 
Kommissionen beslutte at udvide 
støtteberettigelsen for foranstaltninger til 
lande, områder eller regioner, som ellers 
ikke ville være støtteberettigede. Uanset 
bestemmelserne i artikel 8, stk. 1, i den 
fælles gennemførelsesforordning kan 
fysiske og juridiske personer fra de 
pågældende lande, områder og regioner 
deltage i procedurerne for gennemførelsen 

1. I behørigt begrundede tilfælde som 
fastsat i en delegeret retsakt vedtaget i 
overensstemmelse med artikel 14 og for at 
sikre kohærensen og effektiviteten af EU-
støtten eller for at fremme det regionale 
eller tværregionale samarbejde kan 
Kommissionen beslutte at udvide 
støtteberettigelsen for foranstaltninger til 
lande, områder eller regioner, som ellers 
ikke ville være støtteberettigede. Uanset 
bestemmelserne i artikel 8, stk. 1, i den 
fælles gennemførelsesforordning kan 
fysiske og juridiske personer fra de 
pågældende lande, områder og regioner 
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af sådanne foranstaltninger. deltage i procedurerne for gennemførelsen 
af sådanne foranstaltninger.

Or. en

Begrundelse

Ifølge ordføreren var det nødvendigt at gentage definitionen på udtrykket "behørigt 
begrundede tilfælde", som i den nuværende tekst næsten udelukkende muliggør inddragelse af 
forskellige former for EU-midler til ekstern anvendelse (ENPI, IPA, Den Europæiske 
Demokratifond, udviklingsmidler til "den tredje verden") efter 
gennemførelsesmyndighedernes skøn, for at gøre det hele mere konkret.

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Finansieringsrammen for 
gennemførelsen af denne forordning i 
perioden 2014-2020 er på 
18 182 300 000 EUR (i løbende priser). Op 
til 5% af finansieringsrammen tildeles 
programmerne for samarbejde på tværs af 
grænserne, jf. artikel 6, stk. 1, litra c).

1. Finansieringsrammen for 
gennemførelsen af denne forordning i 
perioden 2014-2020 er på 
18 182 300 000 EUR (i løbende priser). Op 
til 7% af finansieringsrammen tildeles 
programmerne for samarbejde på tværs af 
grænserne, jf. litra c) i artikel 6, stk. 1.

Or. en

Begrundelse

Da samarbejde på tværs af grænserne er en hovedprioritet i EU-politikken og tager sigte på 
at fremme den økonomiske og sociale udvikling i regioner på begge sider af fælles grænser, 
tackle udfordringer inden for områder som f.eks. miljø, folkesundhed og forebyggelse og 
bekæmpelse af organiseret kriminalitet, sikre effektive og sikre grænser og fremme lokale 
mellemfolkelige aktioner på tværs af grænserne, er det afgørende, at der afsættes flere 
bevillinger til dette instrument.


