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RÖVID INDOKOLÁS

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 

In the Commission proposal, the ENPI instrument is composed of several important financial 
  

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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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 
description ´operational programmes has the preference.
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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.

MÓDOSÍTÁSOK
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A Regionális Fejlesztési Bizottság felhívja  a Külügyi Bizottságot mint illetékes bizottságot, 
hogy jelentésébe foglalja bele a következő módosításokat:

A Bizottság által javasolt szöveg1 A Parlament módosításai

Módosítás: 1
6. cikk (2a) bekezdés (új)

2a. Az Európai Unió tagállamainak 
támogatásra jogosult határrégióira az ezen 
rendelet által létrehozott határokon átnyúló 
együttműködési programok vonatkoznak. A 
tagállamok a régiókon átnyúló 
együttműködés keretében tematikus és/vagy 
több országra kiterjedő programokban is 
társulhatnak.

Indokolás

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.

Módosítás: 2
7. cikk (3) bekezdés

(3) Kizárólag a határokon átnyúló 
együttműködés céljára, és annak érdekében 
hogy elkészítse a 9. cikk (1) bekezdésében 
hivatkozott közös programok listáját, a 
többéves indikatív előirányzatokat és azokat 
a területi egységeket, amelyek jogosultak a 
programokban részt venni, a 26. cikk (2) 
bekezdésében hivatkozott eljárás szerint egy, 
vagy ha szükséges, több egyedi stratégiai 
dokumentumot fogadnak el. Ezek az egyedi 
stratégiai dokumentum(ok) elvileg hétéves 
időszakra vonatkoznak, 2007. január 1-től 
2013. december 31-ig.

(3) Kizárólag a határokon átnyúló 
együttműködés céljára, és annak érdekében 
hogy elkészítse a 9. cikk (1) bekezdésében 
említett közös programok, az egyes 
programokban történő részvételre jogosult 
többéves indikatív előirányzatokban 
részesülő országok, az Unió határrégiói és 
a tagjelölt országok partnereinek listáját, a 
26. cikk (2) bekezdésében hivatkozott eljárás 
szerint egy, vagy ha szükséges, több 
stratégiai dokumentumot fogadnak el, ami 
nem vezethet további bürokráciához. Ezek 
az egyedi stratégiai dokumentum(ok) elvileg 
hétéves időszakra vonatkoznak, 2007. január 

  
1 A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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1-től 2013. december 31-ig.

Indokolás

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.

Módosítás: 3
7. cikk (4) bekezdés

(4) Az Európai Regionális Fejlesztési Alap 
hozzájárul az e rendelet rendelkezései szerint 
kialakított és megvalósított, határokon 
átnyúló együttműködési programokhoz.

(4) Az Európai Regionális Fejlesztési Alap 
hozzájárul az e rendelet rendelkezései szerint 
kialakított és megvalósított, határokon 
átnyúló együttműködési programokhoz, 
valamint az Unióban lévő regionális és 
helyi hatóságok tematikus és több országra 
kiterjedő programokban történő 
részvételéhez.

Indokolás

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.

Módosítás: 4
8. cikk (3a) bekezdés (új)

(3a) Megfelelő eszközöket kell kifejleszteni 
a NUTS II szintű part menti térségek 
közötti együttműködés értékeléséhez, 
amelyeknek meg kell felelniük az adott 
programtípusoknak: határon átnyúló, 
régiók közötti és/vagy transznacionális 
programok.

Indokolás

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 
programmes.

Módosítás: 5
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9. cikk (2) bekezdés

(2) A szárazföldi határokra és tengeri 
átkelőhelyekre vonatkozó közös 
programokat határonként alakítják ki, és 
azok egy vagy több tagállamhoz, valamint 
egy vagy több partnerországhoz tartozó 
támogatható területi egységeket 
tartalmaznak. A partmenti régiókra érvényes 
közös programok többoldalúak, és több részt 
vevő országhoz – beleértve legalább egy 
tagállamot és egy partnerországot – tartozó 
tengeri medencére néző területi egységeket 
tartalmaznak.

(2) A NUTS II szintű régióknak megfelelő 
part menti régiókra vonatkozó operatív 
programok többoldalúak, azokat 
határonként alakítják ki, és egy vagy több 
tagállamhoz, valamint egy vagy több 
partnerországhoz tartozó támogatható 
területi egységeket tartalmaznak. A part 
menti régiókra érvényes operatív programok 
többoldalúak, és több részt vevő országhoz –
beleértve legalább egy tagállamot és egy 
partnerországot – tartozó tengeri medencére 
néző területi egységeket tartalmaznak.

Indokolás

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.

Módosítás: 6
9. cikk (5) bekezdés

(5) A közös programok a részt vevő 
országok vagy a Bizottság 
kezdeményezésére felülvizsgálhatók annak 
érdekében, hogy figyelembe vegyék az 
együttműködési prioritásokban 
bekövetkezett változásokat, a társadalmi-
gazdasági fejlődést, az érintett intézkedések 
megvalósításából és a nyomonkövetési és 
értékelési folyamatból adódó eredményeket, 
valamint a rendelkezésre álló segítség 
összegének kiigazítása, és a források 
újraelosztása iránti igényt.

(5) Az operatív programok a részt vevő 
országok, a részt vevő európai uniós 
határok vagy a Bizottság kezdeményezésére 
felülvizsgálhatók annak érdekében, hogy 
figyelembe vegyék az együttműködési 
prioritásokban bekövetkezett változásokat, a 
társadalmi-gazdasági fejlődést, az érintett 
intézkedések megvalósításából és a 
nyomonkövetési és értékelési folyamatból 
adódó eredményeket, valamint a
rendelkezésre álló segítség összegének 
kiigazítása, és a források újraelosztása iránti 
igényt.

Indokolás

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. 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.
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Módosítás: 7
9. cikk (7) bekezdés

(7) A részt vevő országok, a partnerségi elv 
figyelembevételével, közösen választják ki 
azokat a részprogramokat, amelyek 
összhangban vannak a közösségi 
támogatásban részesülő közös program 
prioritásaival és intézkedéseivel.

(7) Egy irányító bizottságban képviselt részt 
vevő országok és uniós határrégiók, a 
partnerségi elv és a szubszidiaritás elvének
figyelembevételével, szorosan 
együttműködve választják ki azokat a 
részprogramokat, amelyek összhangban 
vannak a közösségi támogatásban részesülő 
közös program prioritásaival és 
intézkedéseivel.

Indokolás

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.

Módosítás: 8
10. cikk (1) bekezdés

(1) A közös programokat elvben egy 
valamelyik tagállamba telepített közös 
irányító hatóság valósítja meg.

(1) A operatív programok decentralizálását
elvben egy valamelyik tagállamba telepített 
közös irányító hatóság és egy közös 
titkárság végzi.

Indokolás

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.

Módosítás: 9
14. cikk d) pont

d) a nemzetközi szervezetek, beleértve a 
regionális szervezeteket, az ENSZ-szerveket, 
-szolgálatokat és -missziókat, a nemzetközi 
pénzügyi intézményeket és fejlesztési 
bankokat, amennyiben hozzájárulnak e 

d) a nemzetközi szervezetek, beleértve a 
regionális szervezeteket, az ENSZ-szerveket, 
-szolgálatokat és -missziókat, a nemzetközi 
pénzügyi intézményeket és fejlesztési 
bankokat, amennyiben hozzájárulnak a  
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rendelet célkitűzéseihez; határokon átnyúló együttműködéshez e 
rendelet célkitűzéseiből eredően;

Indokolás

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.

Módosítás: 10
14. cikk f) pont

f) az Európai Unió ügynökségei; f) az Európai Unió ügynökségei, 
amennyiben hozzájárulnak a  határokon 
átnyúló együttműködéshez e rendelet 
célkitűzéseiből eredően;

Indokolás

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.

Módosítás: 11
14. cikk h) pont x. alpont

x. bármely nem kormányzati szervezet és 
független alapítvány, amely képes 
hozzájárulni a fejlődéshez;

x. interregionális szervezetek, nem 
kormányzati szervezetek és független 
alapítványok;

Indokolás

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.

Módosítás: 12
15. cikk (2) bekezdés a) pont

a) a tagállamokból küldött, a közszférából 
érkező szakértőket bevonó célzott igazgatási 
együttműködési intézkedések 
finanszírozására is, egyedileg erre kialakított 

a) a tagállamokból és regionális 
hatóságaiktól küldött, a közszférából érkező 
szakértőket bevonó célzott igazgatási 
együttműködési intézkedések 
finanszírozására is, egyedileg erre kialakított 
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szabályok szerint; szabályok szerint;

Indokolás

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.

Módosítás: 13
19. cikk (1) bekezdés

(1) A költségvetési kötelezettségvállalások 
megállapítása a 9. cikk (5) bekezdése, a 12. 
cikk (1) bekezdése, a 13. cikk (1) bekezdése 
és a 16. cikk (3) bekezdése szerinti 
bizottsági határozatok alapján történik.

(1) A többéves költségvetési 
kötelezettségvállalások megállapítása a 9. 
cikk (5) bekezdése, a 12. cikk (1) bekezdése, 
a 13. cikk (1) bekezdése és a 16. cikk (3) 
bekezdése szerinti bizottsági határozatok 
alapján történik.

Indokolás

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.


