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KORT BEGRUNDELSE

Forslaget til forordning om oprettelse af et europæisk naboskabs- og partnerskabsinstrument 
(ENPI) er en følge af EU's nyligt oprettede naboskabspolitik, som sigter på at udvikle et 
stadig tættere samarbejde med de lande, der grænser op til EU eller er beliggende ved et 
fælles havområde. Det er en rammeforordning, der omfatter de finansielle midler til 
gennemførelse af naboskabspolitikken i henhold til de eksisterende og fremtidige 
handlingsplaner, som er skræddersyede til de forskellige interesser og kapaciteter, der aftales 
sammen med hvert enkelt land.

Formålet med forslaget er at skabe et stærkt instrument, der er baseret på, at et godt forhold og 
en demokratisk indstilling i overensstemmelse med EU's værdier, såsom respekt for 
demokratiske rettigheder og menneskerettigheder, fremme af fred, frihed og den europæiske  
sociale model og bæredygtig udvikling, vil skabe integration og udvikling i de lande, der er 
omfattede af ENPI. Der kan blive tale om en særlig ordning for Israel og Den Palæstinensiske 
Myndighed. Israel har allerede underskrevet ENPI og forhandlingerne med Den 
Palæstinensiske Myndighed er godt i gang.  EU kan således bruge partnerskabet med begge 
lande til at løse konflikten.

Den finansielle indsats på 14.929 millioner euro for perioden 2007-2013 synes ikke 
tilstrækkelig. Der bør lægges større vægt på partnerlandenes effektive deltagelse i EU-
agenturer, bl.a. ved at forskere, eksperter og ledere fra nabolandene deltager i 
uddannelsesprogrammer og fælles projekter, og derfor bør der tildeles yderligere midler. I 
denne henseende ønsker ordføreren specifikt at nævne Det Europæiske Miljøagentur (EEA), 
Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMEA), Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet 
(EFSA), Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed (EMSA) og Det Europæiske Center 
for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC).

Andre områder af fælles interesse, der bør tildeles midler, kunne være organisationer, der 
beskæftiger sig med territorial kortlægning og miljøovervågning (især fra rummet).

Der er store betænkeligheder ved de foreslåede budgetposter, som det fremgår af 
Kommissionens finansieringsoversigt. De finansielle midler, der er øremærkede til 
naboskabspolitikken, bør ikke føre til en nedskæring af midler til udviklingslandene (som ikke 
er nabolande) i Asien, Latinamerika og Afrika.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed opfordrer Udenrigsudvalget, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:
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Kommissionens forslag1 Ændringsforslag

Ændringsforslag 1
Artikel 2, stk. 2, litra t

(t) støtte partnerlandenes deltagelse i EF-
programmer og -agenturer

(t) støtte partnerlandenes deltagelse i EF-
programmer og -agenturer, 
uddannelsesprogrammer, det kommende 
europæiske forskningsråd samt i 
teknologiske platforme;

Begrundelse

Det er vigtigt at investere i uddannelse af relevante tjenestemænd og ledere fra nabolandene 
for at sikre en mere effektiv deltagelse i programmerne. Deltagelse i det europæiske 
forskningsråd og i teknologiske platforme vil skabe større forståelse for og deltagelse i den 
europæiske "model".

Ændringsforslag 2
Artikel 15, stk. 2, litra i a (nyt)

(ia) at finansiere omkostningerne ved 
territorial kortlægning og 
miljøovervågning, bl.a. fra rummet;

Begrundelse

Det er vigtigt, at give partnerlandene mulighed for at deltage i de overvågningsnet, som EU 
har oprettet.

  
1 Endnu ikke offentliggjort i EUT.


	557145da.doc

