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KORT BEGRUNDELSE

1. Generel baggrund

For at fremme en harmonisk udvikling af EU's territorium foreslår Kommissionen i 
forbindelse med forordningerne om strukturfondene et nyt mål for "territorialt samarbejde" 
for grænseoverskridende, transnationalt og transregionalt samarbejde.. Alle regionerne ved de 
indre og ydre grænser vil kunne samarbejde med deres naboer. Kommissionen foreslår i 
denne sammenhæng en samlet pakke for regionaludvikling og grænseoverskridende 
samarbejde i Den Europæiske Union (en europæisk gruppe for grænseoverskridende 
samarbejde ) med kandidatlandene og potentielle kandidatlande (førtiltrædelsesinstrument)
og med tredjelande ved Unionens ydre grænser mod syd og øst (det europæiske naboskabs-
og partnerskabsinstrument (ENPI)).

Det europæiske naboskabs- og partnerskabsinstrument vil omfatte tredjelande, som deltager 
i den europæiske naboskabspolitik, nemlig landene i det sydlige og østlige 
Middelhavsområde, Ukraine, Moldova og Belarus, samt landene i det sydlige Kaukasus, og 
det vil således erstatte MEDA og dele af Tacis. ENPI vil også være en støtte for Fællesskabets 
strategiske partnerskab med Rusland.

I overensstemmelse med den vægt, som EU tillægger den europæiske naboskabspolitik, har 
Kommissionen foreslået, at den bistand, der ydes til de pågældende lande, øges væsentligt - til 
€ 14,9 mia. i 2007-2013. Det skal ses i forhold til ca. € 8,5 mia. i 2000-2006. Omkring € 1,6 
mia. af de midler, der er afsat til ENPI og førtiltrædelsesinstrumentet (IPA), vil hidrøre fra 
det nye mål for "europæiske territorialt samarbejde" (og dermed Den Europæiske 
Regionaludviklingsfond). Dette beløb vil omfatte komponenten vedrørende 
grænseoverskridende samarbejde ved EU's ydre grænse mellem medlemsstaterne og ENPI- og 
IPA-landene.

Europa-Parlamentet1 mener, at det udvidede EU's målsætninger, navnlig EU's 
førtiltrædelsesstøtte og naboskabspartnerskaber, taler for en forøgelse på € 2,5 mia. og en 
omlægning af € 1,5 mia.

Kommissionen indfører en overgangsordning, der skal finde anvendelse, så længe den nye 
mekanisme med delt forvaltning i IPA og ENPI ikke er etableret. Takket være den delte 
forvaltning kan de grænseoverskridende samarbejdsprogrammer benyttes med et fælles 
regelsæt og en enkelt finansieringskilde. Dette vil sætte medlemsstaterne i stand til at trække 
på de af deres midler, som er øremærket til det grænseoverskridende IPA- og ENPI-
samarbejde i kapitel 1b i EU's budget 2007-2013.

2. Sigtet med Kommissionens forslag

Ifølge Kommissionens forslag består ENPI-instrumentet af flere finansielle elementer og 
instrumenter for grænseoverskridende samarbejde mellem regionerne i medlemsstaterne og 
regionerne i de lande, som har fælles grænse med EU. Den form for grænseoverskridende 

  
1 Europa-Parlamentets beslutning om politikudfordringer og budgetmidler i det udvidede EU 2007-2013 
(2004/2209(INI)). A6-0153/2005 af 8. juni 2005, pkt. 49.
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samarbejde, der forekommer i forslaget, ligner i høj grad det, som er foreslået i forslagene til 
forordningen om strukturfondene, nemlig den generelle forordning om strukturfondene, om 
Den Europæiske Regionaludviklingsfond (EFRU) og om indførelse af en europæisk gruppe 
for grænseoverskridende samarbejde (EGGS).

Med dette instrumentet vil der blive finansieret fælles projekter, som skal bringe regioner i de 
EU-lande og partnerlande, som har en fælles grænse, nærmere hinanden. For Kommissionen 
vil ENPI indebære en radikal forenkling i forhold til den nuværende situation, hvor fælles 
projekter ved EU's ydre grænser skal forvaltes ud fra forskellige procedurer på hver sin side af 
grænsen. I mellemtiden, indtil 2006, er der blevet indført såkaldte naboskabsprogrammer, som 
indebærer en forbedret samordning af de forskellige eksisterende instrumenter til støtte for det 
grænseoverskridende samarbejde.

Med ENPI vil der blive anvendt en fremgangsmåde, som i temmelig høj grad minder om den, 
der bruges ved forvaltningen af strukturfondene for regionaludvikling i EU, der bygger på 
flerårig programmering, partnerskab og samfinansiering.

Der vil til ENPI's komponent vedrørende grænseoverskridende samarbejde blive afsat 
yderligere ressourcer, hvor der på EU's side af grænsen vil blive tale om samfinansiering via 
EFRU.

Der vil blive formuleret detaljerede regler for driften. Gennemførelsesbestemmelserne vil 
omfatte kriterier og procedurer for tildeling af midler, samfinansieringssats, udarbejdelse af 
fælles programmer, fælles projektudvælgelse, teknisk og finansiel forvaltning af bistanden, 
finanskontrol og revision, overvågning og evaluering, synlighed og reklame.

3. De vigtigste aspekter af håndteringen af regional- og samhørighedspolitikken i det 
foreliggende forslag og ordførerens vurdering

Ordføreren hilser forslaget om at etablere et europæisk naboskabs- og partnerskabsinstrument 
(ENPI) velkommen, især den innovative komponent vedrørende grænseoverskridende
samarbejde, som omfatter de vigtigste principper i strukturfondene (fælles programmer, 
flerårighed, partnerskab, samfinansiering med behørig hensyntagen til alle specifikke 
udenrigspolitiske forhold, EFRU-samfinansiering osv.)

Med ENPI skal der ikke i første række fokuseres på partnerlandene, idet grænseoverskridende 
samarbejde også berører EU's grænseområder. Grænseregionerne i EU bør placeres på lige 
fod med regionerne ved de indre grænser i EU. Et enkelt generelt problem skal dog belyses, 
idet nogle bestemmelser i forordningen om det grænseoverskridende samarbejde ikke altid vil 
føre til større velstand for grænseregionerne end det var tilfældet i Interreg-programmet.

I forordningen bør der anvendes EU's standardterminologi, dvs. at det transeuropæiske 
samarbejde skal opdeles i grænseoverskridende, transregionalt og tværnationalt samarbejde. I 
stedet for "fælles programmer" bør der i forordningen anvendes de formuleringer, der 
optræder i bestemmelserne for Den Europæiske Regionaludviklingsfond under overskriften 
"territorialt samarbejde", og derfor bør "operationelt program" foretrækkes.

> Programmernes art (artikel 6): I denne artikel beskrives den type af programmer, gennem 
hvilke der kan ydes bistand i henhold til forordningen, nemlig lande- eller 
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multilandeprogrammer, tematiske programmer og programmer for grænseoverskridende 
samarbejde. Det er ordførerens opfattelse, at i de tilfælde, hvor programmerne vedrører 
regionale og lokale spørgsmål, bør en decentraliseret fremgangsmåde støttes.

> Programmering og tildeling af midler (artikel 7): Der vil med strategidokumenter, som 
indeholder flerårige vejledende programmer, blive opstillet prioriterede mål for bistand, 
ligesom der vil blive fastsat flerårige finansielle tildelinger. Formålet med 
strategidokumenterne for det grænseoverskridende samarbejde er i hovedsagen at opstille en 
liste over "fælles" programmer for grænseoverskridende samarbejde, deres geografiske 
dækning og tildelingerne hertil. Den Europæiske Fond for Regionaludvikling vil i medfør af 
forordningens bestemmelser bidrage til programmer for grænseoverskridende samarbejde. Det 
er derfor ordførerens opfattelse, at hvis regionale eller lokale myndigheder tager initiativer, 
skal der bevilges midler hertil.

> Geografisk støtteberettigelse (artikel 8): Artiklen definerer, hvilke territoriale enheder i 
medlemsstaterne og partnerlandene der kan omfattes af programmerne for 
grænseoverskridende samarbejde. Det drejer sig om regioner på NUTS III-niveau langs 
grænser til lands og søforbindelser af større betydning og alle havregioner på NUTS II-niveau 
op til et fælles havområde. Regioner, der støder op dertil, kan også inddrages i samarbejdet. 
Det bør ordførerens opfattelse præciseres, hvilken kategori de berørte NUTS II-kystområder 
tilhører: grænseoverskridende programmer eller transregionale og/eller transnationale 
programmer.

Programmering (artikel 9): Denne artikel indeholder bestemmelser om fælles programmer for 
støtteberettigede regioner i medlemsstaterne og partnerlandene. Ordføreren hilser denne 
sikkerhedsventil, velkommen, som gør, at der ekstraordinært kan ydes bistand til 
grænseområder i medlemsstaterne, i tilfælde, hvor der er opstået en alvorlig krise mellem Den 
Europæiske Union og partnerlandet, så der kan udarbejdes fælles programmer. Ordføreren 
mener, at tilrettelæggelsen af det territoriale samarbejde bør være i overensstemmelse med 
den organisatoriske struktur for det "territoriale samarbejde", der optræder i EFRU. Desuden 
bør der nedsættes en styringsgruppe og et uafhængigt sekretariat med henblik på at lette 
gennemførelsen af de grænseoverskridende samarbejdsprogrammer. Det er desuden 
ordførerens synspunkt, at inddragelsen af regionale og lokale myndigheder skal være omfattet 
ved en henvisning til subsidiaritetsprincippet.

Forvaltning (artikel 10): Ifølge artiklen skal programmerne for grænseoverskridende 
samarbejde forvaltes i fællesskab af de relevante medlemsstater og partnerlande gennem en 
fælles forvaltningsmyndighed, som normalt befinder sig i en medlemsstat. Denne 
forvaltningsmetode er helt i tråd med det programbaserede, flerårige, bottom up-styrede 
koncept, som kendetegner programmerne for grænseoverskridende samarbejde. Den 
medlemsstat, hvor den fælles forvaltningsmyndighed er etableret, er ansvarlig over for 
Kommissionen for den formelle rigtighed af de i henhold til programmet finansierede 
operationer på samme måde som i forbindelse med strukturfondene. Ordføreren finder, at til 
forskel fra det territoriale samarbejde, omtales en decentraliseret gennemførelse med 
deltagelse af de regionale eller lokale organer eller en decentral styringsgruppe ikke.

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

Kommissionens forslag1 Ændringsforslag

Ændringsforslag 1
Artikel 6, stk. 2 a (nyt)

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

Begrundelse

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

Ændringsforslag 2
Artikel 7, stk. 3

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

3) Kommissionen vedtager alene med 
henblik på grænseoverskridende samarbejde 
og med sigte på at opstille den liste over 
fælles programmer, der er omhandlet i 
artikel 9, stk. 1, over de vejledende flerårige 
tildelinger dertil og over lande, 
grænseregioner i EU og i partner- og 
tiltrædelseslande, der er berettiget til at 
deltage i hvert af dem, et eller om 
nødvendigt flere specifikke 
strategidokumenter i overensstemmelse med 
den i artikel 26, stk. 2, omhandlede 
procedure, og de må ikke give anledning til 

  
1 Endnu ikke offentliggjort i EUT.
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den 31. december 2013. yderligere bureaukrat. De specifikke 
strategidokumenter dækker i princippet en 
periode på syv år fra den 1. januar 2007 til 
den 31. december 2013.

Begrundelse

Det skal præciseres, hvilke territoriale enheder, der er berettiget til at deltage i 
programmerne. Strategidokumenterne må ikke give anledning til yderligere bureaukrati af 
hensyn til mulighederne for deres gennemførelse.

Ændringsforslag 3
Artikel 7, stk. 4

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

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

Begrundelse

Hvis de regionale og lokale myndigheder i EU skal kunne benytte dette program til 
gennemførelse af transregionale samarbejdsinitiativer som et supplement til 
grænseoverskridende initiativer sammen med de tilsvarende myndigheder i de europæiske 
nabolande, vil der være behov for midler fra EFRU.

Ændringsforslag 4
Artikel 8, stk. 3 a (nyt)
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3a) Der bør tilvejebringes hensigtsmæssige 
instrumenter til evaluering af samarbejdet i 
forbindelse med kystregioner under på 
NUTS II-niveau. De skal være i 
overensstemmelse med den specifikke 
kategori af programmet: 
grænseoverskridende, transregionale 
og/eller transnationale programmer.

Begrundelse

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

Ændringsforslag 5
Artikel 9, stk. 2

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

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

Begrundelse

Med henblik på en harmonisering af terminologien skal begrebet operationelt program 
anvendes som referenceterm i de fælles programmer, idet det er i overensstemmelse med den 
term, som benyttes i det territoriale samarbejde under EFRU.

Ændringsforslag 6
Artikel 9, stk. 5

5) Fælles programmer kan revideres på 
foranledning af de deltagende lande eller 
Kommissionen for at tage hensyn til 
ændrede samarbejdsprioriteter, 
socioøkonomiske udviklinger, resultaterne af 

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

socioøkonomiske udviklinger, resultaterne af 
de pågældende foranstaltninger og 
overvågnings- og evalueringsprocessen samt 
behovet for at justere de disponible 
bistandsbeløb og omfordele ressourcer.

Begrundelse

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

Ændringsforslag 7
Artikel 9, stk. 7

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

7) De deltagende lande og grænseregioner i 
EU, som er repræsenteret i 
styringsgruppen, udvælger i nært 
samarbejde ud fra princippet om 
partnerskab og subsidiaritetsprincippet, 
hvilke aktiviteter der er forenelige med 
prioriteterne og foranstaltningerne i de 
fælles programmer, til hvilke der ydes EF-
bistand.

Begrundelse

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

Ændringsforslag 8
Artikel 10, stk. 1

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

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

Med henblik på en harmonisering af terminologien skal begrebet operationelt program 
anvendes som referenceterm i de fælles programmer, idet det er i overensstemmelse med den 
term, som benyttes i det territoriale samarbejde under EFRU. Til forskel fra det territoriale 
samarbejde henvises der ikke til den decentraliserede gennemførelse med deltagelse af 
regionale og lokale organer eller en styringsgruppe. Der skal ud over den fælles 
forvaltningsmyndighed henvises til det fælles sekretariat, der er placeret i en grænseregion i 
en af EU's medlemsstater.

Ændringsforslag 9
Artikel 14, litra d

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

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

Begrundelse

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

Ændringsforslag 10
Artikel 14, litra f

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

Begrundelse

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

Ændringsforslag 11
Artikel 14, litra h, nr. x
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x. alle ikke-statslige sammenslutninger og 
uafhængige politiske stiftelser, som vil 
kunne yde bidrag til udviklingsprocessen

x. transregionale sammenslutninger, alle 
ikke-statslige sammenslutninger og 
uafhængige politiske stiftelser

Begrundelse

Da transregionale sammenslutninger vil kunne yde et væsentligt bidrag til gennemførelsen af 
målene for ENPI, er det vigtigt at nævne dem, selv om de kunne betragtes som henhørende 
under andre støtteberettigede kategorier.

Ændringsforslag 12
Artikel 15, stk. 2, litra a

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

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

Begrundelse

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

Ændringsforslag 13
Artikel 19, stk. 1

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

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

Begrundelse

Flerårige budgetforpligtelser er helt afgørende for at sikre den kvalitative udvikling af det 
grænseoverskridende samarbejde ved EU's fremtidige ydre grænser og for, at 
grænseregionerne i EU kan stå på lige fod med områderne ved EU's indre grænser.


