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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

1. General background 

In order to promote the balanced development of the EU territory, the Commission is 
proposing -under the structural funds regulations- a new "Territorial co-operation" 
Objective for cross-border, transnational and interregional co-operation. All regions on 
internal and external frontiers will be able to co-operate with their neighbours. In that context, 
the European Commission  proposes an entire package concerning regional development and 
cross-border cooperation within the European Union (European grouping of cross-border 
co-operation) with candidate countries and potential candidate countries (Instrument for 
Pre-Accession), and with third countries lying on the Union’s southern and eastern external 
borders (European Neighbourhood and Partnership Instrument).

The European Neighbourhood and Partnership Instrument (ENPI) will cover third 
countries participating in European neighbourhood policy, i.e. the countries of the south and 
east Mediterranean, Ukraine, Moldova and Belarus, and the countries of the southern 
Caucasus, thus replacing MEDA and part of Tacis. The ENPI will also support the 
Community’s strategic partnership with Russia. 

In keeping with the priority attached to the European Neighbourhood Policy by the EU, the 
Commission has proposed that assistance to the countries concerned be increased 
significantly to €14.9 billion for 2007-2013, as compared to approximately €8.5 billion for 
2000-2006. Around EUR 1.6 billion of the budgets allocated to the ENPI and the IPA will 
come from the new ‘European territorial co-operation’ objective (and thus the European 
Regional Development Fund). This amount will cover the component for cross-border co-
operation at the EU’s external borders between Member States and the ENPI and IPA 
countries.

The European Parliament1 considers that the enlarged EU's goals, particularly for European 
pre-accession aid and neighbourhood partnerships justify an increase of EUR 2.5 billion and a 
reorientation of EUR 1.5 billion. 

The Commission establishes a transitional arrangement and will apply as long as the new 
mechanism for "shared management" under IPA and ENPI are not in place. Shared 
management allow us to implement the programmes of cross-border cooperation with a single 
set of rules and with a single source of funding. It should allow Member States to draw down 
their resources ear-marked for the IPA and the ENPI cross-border cooperation, in Chapter 1b 
of the Union budget 2007-2013.

2. Purpose of the Commission proposal 

  
1 European Parliament resolution on Policy Challenges and Budgetary Means of the enlarged Union 2007-2013 
(2004/2209(INI)). A6-0153/2005, 8 June 2005, point 49.
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In the Commission proposal, the ENPI instrument is composed of several important financial 
elements as well as instruments for cross-border cooperation between the regions of the 
Member States and the regions of the countries sharing a common border with the European
Union. The form of cross-border cooperation contained in this proposal is very similar to that 
proposed in the draft regulations on the reform of the Structural Funds, namely the general 
regulation on Structural Funds, the European Regional Development Fund (ERDF), and that 
establishing a European Grouping of Cross-border Cooperation (EGCC). 

This instrument will finance joint projects that bring together regions from EU Members 
States and partner countries sharing a common border. For the European Commission, the 
ENPI will bring a radical simplification in procedures compared to the present situation where 
joint projects across the EU’s external border need to be managed under different procedures 
for each side of the border. In the meantime, until 2006, so-called Neighbourhood 
Programmes have been introduced which improve coordination between different existing 
instruments supporting cross-border co-operation. 

The ENPI will use an approach very similar to that used in the management of the structural 
funds for regional development in the EU, based on multi-annual programming, partnership 
and co-financing. 

The cross-border cooperation component of the ENPI will be endowed with additional 
resources and co-financed on the EU-side of the border by the ERDF. 

Detailed rules of operation will be developed. These implementing rules will include criteria 
and procedures for fund allocation, co-financing, preparation of joint programmes, joint 
project selection, technical and financial management of the assistance, financial control and 
audit, monitoring and evaluation, visibility and publicity.

3. The main aspects dealing with regional and cohesion policy in this 
Proposal and the assessment by the draftsman

The draftsman welcomes the proposal to create a ´European Neighbourhood and Partnership 
Instrument´ (ENPI) Particularly the innovative ´cross-border cooperation component´, which 
incorporates the key basic principles of the Structural funds (joint programmes, multi-annual 
approach, partnership, co-financing with due to regard of any specific foreign policy 
conditions, ERDF co-financing, and so on).

ENPI should not only focus primarily on the partner countries; cross border cooperation also 
affects EU border regions. The EU border regions should be placed on an equal footing with 
the Union's internal borders. However one general problem ought to be highlighted, that some 
provisions of the regulation to cross-border cooperation would not always lead for border 
regions to be better off as they were under the INTERREG programme. 

This regulation should use standard EU terminology, i.e. transeuropean cooperation should be 
divided into cross-border, interregional and transnational cooperation. Instead of ´joint-
programmes´ the regulation should comply with the wording of the provisions under the 
European Regional and Development Fund on ´territorial cooperation´ therefore the 
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description ´operational programmes has the preference.

Ø Type of programmes (article 6): this article describes the type of programmes through 
which assistance will be provided under this Regulation, namely country/multi-country 
programmes, thematic programmes and cross-border cooperation programmes. The 
draftsman has the opinion that where programmes address regional and local issues a 
decentralised approach should be supported. 

Ø Programming and allocation of funds (Article 7): strategy papers containing multi-annual 
indicative programmes will establish the priorities for assistance and determine multi-
annual financial allocations to programmes. The strategy paper(s) for cross-border 
cooperation are mainly aimed at establishing the list of “joint” cross-border programmes, 
their geographical coverage and their allocations. Under the provision of this Regulation 
the European Regional Development Fund will contribute to cross-border cooperation 
programmes therefore the draftsman has the opinion that if regional or local authorities 
make initiatives, funds should be allocated.

Ø Geographical eligibility (Article 8): it establishes the criteria determining the territorial 
units of Member States and partner countries that will be covered by cross-border 
cooperation programmes. This includes all NUTS-III level regions along land borders 
and sea crossings of significant importance and all NUTS-II maritime regions facing a 
common sea basin. Adjoining regions can also be associated in cooperation. The 
draftsman has the opinion that it should be made clear to which category involving NUTS 
II coastal regions belongs: cross-border programmes or trans-regional and/ or trans-
national programmes. 

Ø Programming (Article 9): it includes specific provisions for establishing Joint 
Programmes bringing together eligible regions of Member States and partner countries. 
The draftsman welcomes the safeguard clause which allows in certain circumstances the 
border regions to receive assistance if a serious crisis between the European Union and 
the partner country appears, in order to make establishing joint programmes possible. The 
draftsman has the opinion that the organisation for territorial cooperation should be in 
line with the organisation settings for ´territorial cooperation´ as mentioned in the ERDF. 
Besides, the A steering committee as well as an independent secretariat should be set up 
in order to facilitate the organisation for cross-border cooperation programmes. The 
draftsman has also the opinion that the involvement of regional and local authorities 
should be covered by mentioning the subsidiarity principle.

Ø Management (Article 10): it provides for cross-border programmes to be managed jointly 
by the relevant Member States and partner countries through a Joint Managing Authority 
(JMA) operating through shared management and normally located in a Member State. 
This management method is compatible with the programme-based, multi-annual, 
bottom-up approach which characterises cross-border cooperation programmes. The 
Member State hosting the JMA will be responsible to the Commission for the regularity 
of the operations financed under the programme, as is the case under Structural Funds. 
The draftsman has the opinion that unlike the territorial cooperation, no mention is made 
of a decentralised implementation with the participation of regional and local bodies or of 
a decentralised steering committee.
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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro regionální rozvoj vyzývá Výbor pro zahraniční věci jako příslušný výbor, aby 
do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Návrh legislativního usnesení

Znění navržené Komisí1 Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1
Čl. 6 odst. 2a (nový)

(2a) Na způsobilé příhraniční regiony 
členských států EU se budou vztahovat 
programy přeshraniční spolupráce 
vytvořené podle tohoto ustanovení. Pomocí 
spolupráce napříč regiony bude také možno 
sdružovat členské státy do tematických 
programů a/nebo do programů pro více 
zemí.

Odůvodnění

It is important to underline that cross-border cooperation programmes cover the eligibility of 
border regions. It is important to emphasise a decentralised approach to the development of 
these programmes. Where programmes address regional and local issues, it is important that 
the EU regional and local authorities are fully involved in the development and 
implementation of the cross-border cooperation programmes.

Pozměňovací návrh 2
Čl. 7 odst. 3

3. Za výhradním účelem přeshraniční 
spolupráce a pro vytvoření seznamu 
společných programů uvedených v čl. 9 
odst. 1, jejich orientačních víceletých přídělů 
a územních jednotek způsobilých k účasti 
v každém programu se postupem podle 
čl. 26 odst. 2 přijme jeden nebo více 
specifických strategických dokumentů. 

3. Za výhradním účelem přeshraniční 
spolupráce a pro vytvoření seznamu 
společných programů uvedených v čl. 9 
odst. 1, jejich orientačních víceletých 
přídělů, zemí, příhraničních regionů EU 
a partnerů kandidátů na přistoupení 
způsobilých k účasti v každém programu 
se postupem podle čl. 26 odst. 2 přijme 

  
1 Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.
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Takový specifický strategický dokument 
(takové strategické dokumenty) v podstatě 
pokryje období sedmi let od 1. ledna 2007 
do 31. prosince 2013.

jeden nebo více strategických dokumentů, 
přičemž by neměla vznikat další byrokracie. 
Takový specifický strategický dokument 
(takové strategické dokumenty) v podstatě 
pokryje období sedmi let od 1. ledna 2007 
do 31. prosince 2013.

Odůvodnění

It should be made clear which territorial units are eligible for participating in the 
programmes. The strategy papers should not generate any additional bureaucracy in order to 
safeguard possibilities for realisation.

Pozměňovací návrh 3
Čl. 7 odst. 4

4. Evropský fond pro regionální rozvoj 
přispívá na programy přeshraniční 
spolupráce vytvořené a prováděné podle 
ustanovení tohoto nařízení.

4. Evropský fond pro regionální rozvoj 
přispívá na programy přeshraniční 
spolupráce a na účast regionálních 
a místních orgánů EU v tematických 
programech a programech pro více zemí
vytvořených a prováděných podle 
ustanovení tohoto nařízení.

Odůvodnění

If EU regional and local authorities are to utilise this programme to undertake trans-regional 
co-operation initiatives, in addition to cross-border initiatives, with their counterparts in the 
European neighbourhood, funds will need to be made available from the ERDF.

Pozměňovací návrh 4
Čl. 8 odst. 3a (nový)

(3 a) K vyhodnocení spolupráce podle 
programu pro pobřežní oblasti odpovídající 
úrovni NUTS II je potřeba vyvinout vhodné 
nástroje; tato spolupráce by se měla 
shodovat se specifickým typem programu: 
přeshraniční programy, programy napříč 
regiony a/nebo napříč státy.

Odůvodnění

For the purpose of clarification it should be made clear to which category involving NUTS II 
coastal regions belongs: cross-border programmes or trans-regional and/ or trans-national 
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programmes

Pozměňovací návrh 5
Čl. 9 odst. 2

2. Společné programy pro pozemní hranice 
a námořní cesty se zřizují pro jednotlivé 
hranice a zahrnují územní jednotky, kterým 
lze poskytnout pomoc, patřící jednomu nebo 
více členským státům a jedné nebo více 
partnerským zemím. Společné programy 
pro pobřežní regiony jsou multilaterální 
a týkají se územních jednotek, kterým lze 
poskytnout pomoc, hraničícím se společným 
mořem patřícím několika zúčastněným 
zemím, včetně nejméně jednoho členského 
státu a jedné partnerské země. 

2. Operační programy pro pobřežní oblasti, 
které se shodují s regiony odpovídajícími  
úrovni NUTS II, jsou multilaterální, zřizují 
se pro jednotlivé hranice a zahrnují územní 
jednotky, kterým lze poskytnout pomoc, 
patřící jednomu nebo více členským státům 
a jedné nebo více partnerským zemím. 
Operační programy pro pobřežní regiony 
jsou multilaterální a týkají se územních 
jednotek, kterým lze poskytnout pomoc, 
hraničícím se společným mořem patřícím 
několika zúčastněným zemím, včetně 
nejméně jednoho členského státu a jedné 
partnerské země. 

Odůvodnění

In the interests of standardising terminology, the term operational programmes should be 
used in preference of joint programmes as this tallies with the expression used in ERDF 
territorial cooperation.

Pozměňovací návrh 6
Čl. 9 odst. 5

5. Společné programy mohou být 
z iniciativy zúčastněných zemí nebo Komise 
podrobeny revizi za účelem zohlednění 
změn v prioritách spolupráce, sociálně-
ekonomického pokroku, výsledků 
pozorovaných při provádění dotčených 
opatření a procesu sledování a hodnocení 
aza účelem provedení úpravy dostupných 
částek pomoci a změny v přidělení zdrojů.

5. Operační programy mohou být 
z iniciativy zúčastněných zemí, 
zúčastněných hranic EU  nebo Komise 
podrobeny revizi za účelem zohlednění 
změn v prioritách spolupráce, sociálně-
ekonomického pokroku, výsledků 
pozorovaných při provádění dotčených 
opatření a procesu sledování a hodnocení 
a za účelem provedení úpravy dostupných 
částek pomoci a změny v přidělení zdrojů.

Odůvodnění

In the interests of standardising terminology, the term operational programmes should be 
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used in preference of joint programmes as these tallies with the expression used in ERDF 
territorial cooperation. EU border regions should not be excluded from making initiatives; 
the management of cross-border programmes is normally the responsibility of the EU border 
regions; they have the experience and know about specific needs.

Pozměňovací návrh 7
Čl. 9 odst. 7

7. Zúčastněné země s ohledem na zásadu 
partnerství společně vybírají akce, které jsou 
v souladu s prioritami a opatřeními 
společného programu, který obdrží pomoc 
Společenství.

7. Zúčastněné země a příhraniční regiony 
EU zastoupené v řídícím výboru vybírají 
s ohledem na zásadu partnerství a zásadu 
subsidiarity v úzké spolupráci akce, které 
jsou v souladu s prioritami a opatřeními 
společného programu, který obdrží pomoc 
Společenství. 

Odůvodnění

The subsidiarity principle should be mentioned in order to guarantee the participation of EU 
borderregions and policy closer to the peoples need. The body for making the selection 
should also be specified, in keeping with the territorial cooperation it ought to be a steering 
committee.

Pozměňovací návrh 8
Čl. 10 odst. 1

1. Společné programy se zpravidla provádějí 
prostřednictvím společného řídicího orgánu, 
který sídlí v členském státě.

1. Operační programy se zpravidla 
decentralizují prostřednictvím společného 
řídicího orgánu a společného sekretariátu, 
který sídlí v členském státě.

Odůvodnění

In the interests of standardising terminology, the term operational programmes should be 
used in preference of joint programmes as these tallies with the expression used in ERDF 
territorial cooperation. Unlike with territorial cooperation, no mention is made 
of a decentralised implementation with the participation of regional and local bodies or 
of a decentralised steering committee. The joint secretariat should be mentioned in addition 
to the joint managing authority, located in the border region of one of the EU Member States.

Pozměňovací návrh 9
Čl. 14 písm. d)
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d) mezinárodní organizace včetně 
regionálních organizací, organizací, služeb 
a misí OSN, mezinárodních finančních 
institucí a rozvojových bank, pokud tyto 
přispívají k naplňování cílů tohoto nařízení;

d) mezinárodní organizace včetně 
regionálních organizací, organizací, služeb 
a misí OSN, mezinárodních finančních 
institucí a rozvojových bank, pokud tyto 
přispívají k přeshraniční spolupráci, jak lze 
usuzovat z naplňování cílů tohoto nařízení;

Odůvodnění

Under certain circumstances, funds for the EU border regions participating in the ENPI may 
be used for the institutions and the like that failed to receive support for cross-border 
cooperation in the past.

Pozměňovací návrh 10
Čl. 14 písm. f)

f) agentury Evropské unie; f) agentury Evropské unie, pokud přispívají 
na přeshraniční spolupráci, jak lze 
usuzovat z cílů tohoto nařízení;

Odůvodnění

Under certain circumstances, funds for the EU border regions participating in the ENPI may 
be used for the institutions and the like that failed to receive support for cross-border 
cooperation in the past.

Pozměňovací návrh 11
Čl.14 písm. h) bod x)

x) jakákoli nevládní sdružení a nezávislé 
nadace, které mohou přispět k rozvoji;

x) interregionální sdružení, nevládní 
sdružení a nezávislé nadace; 

Odůvodnění

As interregional associations would be able to make a significant contribution to the 
realisation of the goals of the ENPI, it is important to mention them even if they could be 
considered to fall under some of the other eligible categories.

Pozměňovací návrh 12
Čl. 15 odst. 2 písm. a) 
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a) financování cílených opatření 
administrativní spolupráce zahrnujících 
odborníky z veřejného sektoru vyslané 
z členských států podle konkrétně 
stanovených pravidel;

a) financování cílených opatření 
administrativní spolupráce zahrnujících 
odborníky z veřejného sektoru vyslané 
z členských států a jejich regionálních 
orgánů podle konkrétně stanovených 
pravidel;

Odůvodnění

EU regional authorities have a wealth of experience to share with their counterparts in the 
countries of the European Neighbourhood and such administrative co-operation measures 
can contribute greatly to the development of grassroots democracy.

Pozměňovací návrh 13
Čl. 19 odst. 1

1. Rozpočtové závazky budou přijaty 
na základě rozhodnutí učiněných Komisí 
podle čl. 9 odst. 5, čl. 12 odst. 1, čl. 13 
odst. 1 a čl. 16 odst. 3. 

1. Víceleté rozpočtové závazky budou 
přijaty na základě rozhodnutí učiněných 
Komisí podle čl. 9 odst. 5, čl. 12 odst. 1, 
čl. 13 odst. 1 a čl. 16 odst. 3. 

Odůvodnění

Multiannual budget commitments are vitally important for ensuring the qualitive development 
of cross-border cooperation on the EU´s  future external borders and placing EU border 
regions on an equal footing with the Union´s internal borders.


