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BEKNOPTE MOTIVERING

Algemene achtergrond

Om een evenwichtige ontwikkeling van de Europese Unie te bevorderen stelt de Commissie 
in het kader van de structuurfondsverordeningen een nieuwe doelstelling "Territoriale 
samenwerking" voor voor grensoverschrijdende, transnationale en interregionale 
samenwerking. Alle regio's die liggen aan interne en externe grenzen kunnen een 
samenwerking aangaan met hun buren. Het voorstel van de Europese Commissie houdt een 
heel pakket in voor regionale ontwikkeling en grensoverschrijdende samenwerking binnen de 
Europese Unie (Europese groepering van grensoverschrijdende samenwerking), met 
kandidaat-lidstaten en potentiële kandidaat-lidstaten (pretoetredingsinstrument - IPA) en 
met derde landen die aan de zuidelijke en oostelijke externe grenzen van de Unie liggen 
(Europees nabuurschaps- en partnerschapsinstrument).

Het Europees nabuurschaps- en partnerschapsinstrument (ENPI) is bestemd voor derde 
landen die deelnemen aan het Europees nabuurschapsbeleid, zoals de landen van het zuidelijk 
en oostelijk Middellandse-Zeegebied, Oekraïne, Moldavië en Wit-Rusland, en de landen van 
de zuidelijke Kaukasus, en vervangt zo MEDA en een deel van TACIS. Het ENPI zal ook 
bijdragen aan het strategische partnerschap van de Gemeenschap met Rusland.

In overeenstemming met de prioriteit die de EU gelegd heeft bij het Europees 
nabuurschapsbeleid heeft de Commissie een aanzienlijke verhoging van de steun aan de 
betreffende landen voorgesteld, namelijk een bedrag van 14,9 miljard € voor 2007-2013, 
tegenover 8,5 miljard € voor 2000-2006.  Circa 1,6 miljard € van de kredieten voor het ENPI 
en het IPA afkomstig zijn van de nieuwe doelstelling "Europese territoriale samenwerking" 
(van het Europees Regionaal Fonds). Dit bedrag dekt het deel voor grensoverschrijdende 
samenwerking aan de externe grenzen van de EU tussen de lidstaten en de ENPI- en IPA-
landen.

Het Europees Parlement1 is van mening dat de doelstellingen van de uitgebreide EU, met 
name  de instrumenten voor pretoetreding en nabuurschap en partnerschap een verhoging met 
€ 2,5 miljard nodig maken, alsmede een herschikking van € 1,5 miljard.

De Commissie voert een overgangsregeling in, die wordt toegepast zolang de nieuwe 
mechanismen voor "gedeeld beheer" in het kader van het IPA en het ENPI nog niet 
functioneren. Gedeeld beheer schept de mogelijkheid de programma's voor 
grensoverschrijdende samenwerking met één set regels en één financieringsbron uit te voeren. 
Daardoor zouden de lidstaten hun middelen voor grensoverschrijdende samenwerking in het 
kader van het IPA en ENPI, die gereserveerd zijn in hoofdstuk 1b van de begroting van de 
Unie 2007-2013, kunnen reduceren.

2. Doel van het Commissievoorstel

In het voorstel van de Commissie is het ENPI samengesteld uit een aantal belangrijke 
  

1 Resolutie van het Europees Parlement over beleidsuitdagingen en begrotingsmiddelen in de uitgebreide Unie 
2007-2013 (2004/2209(INI). A6-0153/2005, 8 juni 2005, paragraaf 50.
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financiële elementen, en omvat instrumenten voor grensoverschrijdende samenwerking tussen 
de regio's van de lidstaten en de regio's van de landen die een gemeenschappelijke grens delen 
met de Europese Unie. De vorm van de grensoverschrijdende samenwerking lijkt grotendeel 
op die welke is voorgesteld in de ontwerpverordeningen inzake de hervorming van de 
structuurfondsen, namelijk de algemene verordening inzake de structuurfondsen, het Europees 
Fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO) en de verordening betreffende de oprichting van 
een Europese groepering voor grensoverschrijdende samenwerking (EGGS).

Dit instrument financiert gemeenschappelijke projecten waarin regio's uit de EU-lidstaten en 
uit partnerlanden met gemeenschappelijke grenzen samenwerken. Voor de Europese 
Commissie zal het ENPI leiden tot een radicale vereenvoudiging van de procedures, in 
vergelijking met de huidige situatie waarin gezamenlijke grensoverschrijdende projecten  
beheerd moeten worden volgens verschillende procedures voor elk van beide kanten van de 
grens. In tussentijd worden tot 2006 zogenaamde nabuurschapsprojecten ingevoerd, die de 
coördinatie tussen de verschillende bestaande instrumenten voor grensoverschrijdende 
samenwerking verbeteren.

Het ENPI maakt gebruik van grofweg dezelfde benadering als die van het beheer van de 
Structuurfondsen voor regionale ontwikkeling in de EU, zoals meerjarenprogrammering, 
partnerschap en medefinanciering.

De component van de grensoverschrijdende samenwerking van het ENPI krijgt extra 
middelen toegewezen en wordt voor de EU-kant medegefinancierd uit het EFRO.

Er worden gedetailleerde regels voor het functioneren ontwikkeld. Deze uitvoeringsregels 
omvatten criteria en procedures voor de toewijzing van middelen, cofinanciering, 
voorbereiding van gezamenlijke programma's, gemeenschappelijke projectselectie, technisch 
en financieel beheer van de ondersteuning, financiële controle en audit, toezicht en evaluatie, 
zichtbaarheid en publiciteit.

3. Belangrijkste aspecten betreffende het regionaal en cohesiebeleid in dit voorstel 
en beoordeling van de rapporteur

De rapporteur juicht het voorstel om een Europees nabuurschaps- en partnerschapsinstrument 
(ENPI) op te richten toe, en met name de innovatieve component voor grensoverschrijdende 
samenwerking, die de belangrijkste basisprincipes van de structuurprogramma's 
(gezamenlijke programma's, meerjarenprogrammering, partnerschap en medefinanciering, 
aangepast om rekening te houden met de specifieke kenmerken van de buitenlandse 
betrekkingen, EFRO-cofinanciering enz.).

Het ENPI zou niet in de eerste plaats gericht moeten zijn op de partnerlanden; 
grensoverschrijdende samenwerking betreft ook grensgebieden van de EU. De grensregio's 
van de EU zouden op gelijke voet behandeld moeten worden met de interne grensregio's van 
de EU. Er is echter een algemeen probleem dat de aandacht verdient, namelijk het feit dat een 
aantal bepalingen van de verordening voor grensoverschrijdende samenwerking voor de 
grensregio's niet altijd tot een verbetering zullen leiden ten opzichte van het INTEREG-
programma.
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De verordening zou de standaardterminologie  van de EU moeten gebruiken, bijvoorbeeld 
Trans-Europese samenwerking moet worden onderverdeeld in grensoverschrijdende, 
interregionale en transnationale samenwerking. In plaats van gemeenschappelijke 
programma's' zou de verordening de bewoordingen van de bepalingen in het Europees Fonds 
voor Regionale ontwikkeling over 'territoriale samenwerking'  moeten aanhouden. Daarom 
heeft de omschrijving 'operationele programma's de voorkeur.

⋟ Soort programma's (artikel 6): In artikel 6 wordt het soort programma's omschreven via 
welke er krachtens deze verordening steun zal worden verleend, namelijk op één of meer 
landen gerichte programma’s, thematische programma’s en programma’s voor 
grensoverschrijdende samenwerking. De rapporteur meent dat wanneer programma's zijn 
gericht op regionale of plaatselijke kwesties er een gedecentraliseerde aanpak moet 
worden gevolgd.

⋟ Programmering en toewijzing van fondsen (artikel 7): strategiedocumenten met 
indicatieve meerjarenprogramma’s zullen de prioriteiten voor hulpverlening bepalen en 
financiële meerjarentoewijzingen voor de programma's vaststellen. Strategiedocumenten 
voor grensoverschrijdende samenwerking beogen hoofdzakelijk het opstellen van de lijst 
van “gemeenschappelijke” grensoverschrijdende programma’s, de geografische dekking 
daarvan en de toewijzingen daarvoor. Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling 
zal uit hoofde van de bepalingen van deze verordening bijdragen aan de programma’s 
voor grensoverschrijdende samenwerking. Daarom is de rapporteur van mening dat 
indien regionale of lokale instanties initiatieven voorstellen, hieraan middelen moeten 
worden toegewezen.

⋟ In aanmerking komende geografische gebieden (artikel 8): In artikel 8 worden de criteria 
vastgesteld om te bepalen welke territoriale eenheden van lidstaten en partnerlanden door 
de programma’s voor grensoverschrijdende samenwerking zullen worden bestreken. Dit 
omvat alle regio’s van NUTS-III-niveau aan de landgrenzen en de zeeverbindingen van 
aanmerkelijk belang en alle maritieme regio’s van NUTS-II die aan een 
gemeenschappelijk zeebekken liggen. Aanliggende regio’s kunnen ook bij de 
samenwerking worden betrokken. De rapporteur is van mening dat verduidelijkt moet 
worden tot welke categorie van NUTS-II de kustregio's behoren: tot de 
grensoverschrijdende programm's of de transregionale en/of transnationale programma's.

⋟ Programmering (artikel 9): Artikel 9 omvat specifieke bepalingen voor het opstellen van 
gemeenschappelijke programma’s waarin in aanmerking komende regio’s van lidstaten 
en partnerlanden tezamen worden gebracht. De rapporteur is ingenomen met de 
vrijwaringsmaatregel waaronder grensregio’s van lidstaten in uitzonderlijke 
omstandigheden ook steun kunnen ontvangen, indien zich een ernstige crisis in de 
betrekkingen tussen de Europese Unie en een partnerland voordoet. Met deze maatregel 
kan er toch een gemeenschappelijk programma worden opgesteld. De rapporteur is van 
mening dat de organisatie voor territoriale samenwerking overeen moet stemmen met de 
organisatieprincipes voor 'territoriale samenwerking' als beoogd in het EFRO. Bovendien 
moet een stuurgroep A worden ingesteld, alsmede een onafhankelijk secretariaat, om de 
organisatie voor grensoverschrijdende samenwerkingsprogramma's te vergemakkelijken. 
De rapporteur  is tevens van mening dat de participatie van regionale en lokale 
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bestuursinstanties moet worden verzekerd door verwijzing naar het 
subsidiariteitsbeginsel.

⋟ Beheer (artikel 10): In dit artikel is bepaald dat grensoverschrijdende programma’s 
door de betrokken lidstaten en partnerlanden gemeenschappelijk zullen worden beheerd via 
een gemeenschappelijke beheersautoriteit die op basis van gedeelde 
beheersverantwoordelijkheid optreedt en gewoonlijk in een lidstaat is gevestigd. Omdat het 
mogelijk is uitvoeringstaken aan de begunstigde lidstaat te delegeren, is deze beheersmethode 
compatibel met de programmagebaseerde meerjarige bottom-upbenadering die kenmerkend is 
voor de programma's voor grensoverschrijdende samenwerking. De lidstaat die de 
gemeenschappelijke beheersautoriteit onderdak biedt, zal ten overstaan van de Commissie 
verantwoordelijk zijn voor de regelmatigheid van de operaties die krachtens het programma 
worden gefinancierd, zoals ook het geval is bij de Structuurfondsen. De rapporteur meent dat 
anders dan bij territoriale samenwerking er niet wordt verwezen naar gedecentraliseerde 
uitvoering met de deelname van regionale en lokale instanties of van een gedecentraliseerde 
stuurgroep.

AMENDEMENTEN

De Commissie regionale ontwikkeling verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
buitenlandse zaken onderstaande amendementen in haar verslag op te nemen:

Door de Commissie voorgestelde tekst1 Amendementen van het Parlement

Amendement 1
Artikel 6, lid 2 bis (nieuw)

2 bis. De in aanmerking komende 
grensregio's van de EU-lidstaten  worden 
bestreken door programma's voor 
grensoverschrijdende samenwerking die 
krachtens deze verordening zijn opgezet. 
Tevens is het mogelijk lidstaten te 
betrekken bij thematische en/of op meer 
landen gerichte programma’s.

Motivering

Het is belangrijk om erop te wijzen dat programma's voor grensoverschrijdende 
samenwerking de grensregio's die in aanmerking komen bestrijken. Het is belangrijk een 
gedecentraliseerde ontwikkeling van deze programma's te benadrukken. Waar programma's 
gericht zijn op regionale of lokale vraagstukken, is het belangrijk dat de regionale en lokale 
bestuursinstanties van de EU volledig betrokken worden bij de ontwikkeling en 

  
1 Nog niet in het PB gepubliceerd.
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tenuitvoerlegging van de programma's voor grensoverschrijdende samenwerking.

Amendement 2
Artikel 7, lid 3

(3) Alleen voor grensoverschrijdende 
samenwerking worden om de lijst van 
gezamenlijke programma's bedoeld in artikel 
9, lid 1, de respectievelijke indicatieve 
meerjarentoewijzingen en de territoriale 
eenheden die in aanmerking komen om aan 
elk programma deel te nemen, vast te 
stellen, één dan wel zonodig meer specifieke 
strategiedocumenten goedgekeurd volgens 
de procedure bedoeld in artikel 26, lid 2. 
Deze specifieke strategiedocumenten 
omspannen in beginsel een periode van 
zeven jaar, van 1 januari 2007 tot en met 
31 december 2013.

(3) Alleen voor grensoverschrijdende 
samenwerking, worden, om de lijst van 
gezamenlijke programma's bedoeld in artikel 
9, lid 1, de respectievelijke indicatieve 
meerjarentoewijzingen, en de landen, de 
grensregio's van de EU en de partners van 
de kandidaatlanden voor toetreding die in 
aanmerking komen om aan elk programma 
deel te nemen, vast te stellen, één dan wel 
zonodig meer specifieke 
strategiedocumenten goedgekeurd volgens 
de procedure bedoeld in artikel 26, lid 2 en 
mogen niet tot extra bureaucratie leiden. 
Deze specifieke strategiedocumenten 
omspannen in beginsel een periode van 
zeven jaar, van 1 januari 2007 tot en met 
31 december 2013.

Motivering

Verduidelijkt moet worden welke territoriale eenheden in aanmerking komen voor deelname 
aan programma's. De strategiedocumenten mogen geen extra bureaucratische formaliteiten  
met zich meebrengen ten einde mogelijkheden tot verwezenlijking te behouden.

Amendement 3
Artikel 7, lid 4

(4) Het Europees Fonds voor Regionale 
Ontwikkeling zal bijdragen aan de 
programma’s voor grensoverschrijdende 
samenwerking die uit hoofde van de 
bepalingen van deze verordening worden 
vastgesteld en ten uitvoer gelegd. De totale 
voor de programma’s voor 
grensoverschrijdende samenwerking toe te 
wijzen begroting, met inbegrip van de 
bijdrage van het Europees Fonds voor 
Regionale Ontwikkeling voor grenzen met 
partnerlanden, dient ten minste overeen te 
komen met tweemaal het bedrag dat vermeld 

(4) Het Europees Fonds voor Regionale 
Ontwikkeling zal bijdragen aan de 
programma’s voor grensoverschrijdende 
samenwerking en aan de deelname van 
regionale en lokale instanties van de EU 
aan thematische programma's en op meer 
landen gerichte programma's, die uit 
hoofde van de bepalingen van deze 
verordening worden vastgesteld en ten 
uitvoer gelegd. De totale voor de 
programma’s voor grensoverschrijdende 
samenwerking toe te wijzen begroting, met 
inbegrip van de bijdrage van het Europees 
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wordt in de relevante bepalingen van 
Verordening (EG) nr. [...] houdende 
algemene bepalingen inzake het Europees 
Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het 
Europees Sociaal Fonds en het Cohesiefonds 
voor de grenzen met partnerlanden.

Fonds voor Regionale Ontwikkeling voor 
grenzen met partnerlanden, dient ten minste 
overeen te komen met tweemaal het bedrag 
dat vermeld wordt in de relevante 
bepalingen van Verordening (EG) nr. [...] 
houdende algemene bepalingen inzake het 
Europees Fonds voor Regionale 
Ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds 
en het Cohesiefonds voor de grenzen met 
partnerlanden.

Motivering

Om ervoor te zorgen dat de regionale en lokale instanties van de EU dit programma gaan 
gebruiken voor transregionale samenwerkingsinitiatieven, naast grensoverschrijdende 
initiatieven, met hun tegenhangers in de het Europese nabuurschap, moeten middelen 
beschikbaar worden gesteld uit het EFRO.

Amendement 4
Artikel 8, lid 3 bis (nieuw)

3 bis. Adequate instrumenten moeten 
worden ontwikkeld om de samenwerking in 
het kader van maritieme regio’s van NUTS-
II te evalueren; deze instrumenten moeten 
worden toegesneden op specifieke soorten 
programma's: grensoverschrijdende, 
transregionale en/of transnationale 
programma's.  

Motivering

Voor de duidelijkheid moet aangegeven worden tot welke categorie maritieme regio’s van 
NUTS-II behoren: grensoverschrijdende programma's of transregionale en/of transnationale 
programma's.

Amendement 5
Artikel 9, lid 2

(2) Gemeenschappelijke programma’s 
voor landgrenzen en zeeverbindingen 
worden per grens vastgesteld en omvatten in 
aanmerking komende territoriale eenheden 
die tot een of meer lidstaten en een of meer 
partnerlanden behoren. Gemeenschappelijke

(2) Operationele programma's voor 
kustregio's die overeenkomen met de 
regio's van NUTS-II zijn multilateraal, 
worden per grens vastgesteld en omvatten in 
aanmerking komende territoriale eenheden 
die tot een of meer lidstaten en een of meer 
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programma's voor kustregio's zijn 
multilateraal en omvatten in aanmerking 
komende territoriale eenheden die aan een 
gemeenschappelijk zeebekken liggen dat tot 
verscheidene deelnemende landen behoort, 
waaronder ten minste één lidstaat en één 
partnerland.

partnerlanden behoren. Operationele
programma's voor kustregio's zijn 
multilateraal en omvatten in aanmerking 
komende territoriale eenheden die aan een 
gemeenschappelijk zeebekken liggen dat tot 
verscheidene deelnemende landen behoort, 
waaronder ten minste één lidstaat en één 
partnerland.

Motivering

Om een uniforme terminologie te gebruiken moet de term operationele programm's worden 
gebruikt in plaats van gemeenschappelijke programma's, daar dit overeenkomt met de term 
die wordt gebezigd in de territoriale samenwerking van het EFRO.

Amendement 6
Artikel 9, lid 5

(5) Gemeenschappelijke programma's 
kunnen op initiatief van de deelnemende 
landen of van de Commissie worden 
bijgesteld om rekening te houden met 
wijzigingen in de 
samenwerkingsprioriteiten, 
sociaal-economische ontwikkelingen, 
resultaten van de tenuitvoerlegging van de 
betrokken maatregelen en het proces van 
toezicht en evaluatie, en met de noodzaak 
om de voor de hulp beschikbare bedragen 
aan te passen en de middelen te heralloceren.

(5) Operationele programma's kunnen 
op initiatief van de deelnemende landen, 
deelnemende grensregio's of van de 
Commissie worden bijgesteld om rekening 
te houden met wijzigingen in de 
samenwerkingsprioriteiten, 
sociaal-economische ontwikkelingen, 
resultaten van de tenuitvoerlegging van de 
betrokken maatregelen en het proces van 
toezicht en evaluatie, en met de noodzaak 
om de voor de hulp beschikbare bedragen 
aan te passen en de middelen te heralloceren.

Motivering

Om een uniforme terminologie te gebruiken moet de term operationele programm's worden 
gebruikt in plaats van gemeenschappelijke programma's, daar dit overeenkomt met de term 
die wordt gebezigd in de territoriale samenwerking van het EFRO. EU-grensregio's moeten 
ook initiatieven kunnen nemen; normaliter ligt de verantwoordelijkheid voor 
grensoverschrijdende programma's bij grensregio's: deze hebben ervaring en weten meer van 
specifieke behoeften.

Amendement 7
Artikel 9, lid 7

(7) De deelnemende landen kiezen, 
rekening houdend met het beginsel van 

(7) De deelnemende landen en 
grensregio's van de EU, die 
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partnerschap, gezamenlijk acties die 
verenigbaar zijn met de prioriteiten en 
maatregelen van het gemeenschappelijk 
programma dat bijstand van de 
Gemeenschap zal ontvangen.

vertegenwoordigd zijn in een stuurgroep, 
kiezen, rekening houdend met het beginsel 
van partnerschap en het 
subsidiariteitsbeginsel, gezamenlijk in 
nauwe samenwerking acties die verenigbaar 
zijn met de prioriteiten en maatregelen van 
het gemeenschappelijk programma dat 
bijstand van de Gemeenschap zal ontvangen.

Motivering

Het subsidiariteitsbeginsel moet worden genoemd om de deelname van de grensregio's van de 
EU en een beleid dat dichter bij de behoeften van de bevolking staat te waarborgen. Het 
orgaan dat acties selecteert moet ook worden gespecificeerd; voor territoriale samenwerking 
moet dit een stuurgroep zijn.

Amendement 8
Artikel 10, lid 1

(1) Gemeenschappelijke programma’s 
worden in beginsel door een 
gemeenschappelijke, in een lidstaat 
gevestigde, beheersautoriteit ten uitvoer 
gelegd.

(1) Operationele programma’s worden 
in beginsel gedecentraliseerd door een 
gemeenschappelijke beheersautoriteit en een 
gemeenschappelijk secretariaat die in een 
lidstaat gevestigd zijn.

Motivering

Om een uniforme terminologie te gebruiken moet de term operationele programm's worden 
gebruikt in plaats van gemeenschappelijke programma's, daar dit overeenkomt met de term 
die wordt gebezigd in de territoriale samenwerking van het EFRO. Anders dan bij territoriale 
samenwerking wordt er niet gesproken over gedecentraliseerde uitvoering met de deelname 
van regionale en lokale organen of van een gedecentraliseerde stuurgroep. Het 
gemeenschappelijk secretariaat moet worden genoemd naast de gemeenschappelijke 
beheersautoriteit, gevestigd in de grensregio van de van de lidstaten van de EU.

Amendement 9
Artikel 14, letter (d)

(d) internationale organisaties, 
waaronder regionale organisaties, 
organisaties, diensten of missies die onder 
het stelsel van de Verenigde Naties vallen, 
internationale financiële instellingen en 
ontwikkelingsbanken, voorzover zij een 
bijdrage leveren tot het verwezenlijken van

(d) internationale organisaties, 
waaronder regionale organisaties, 
organisaties, diensten of missies die onder 
het stelsel van de Verenigde Naties vallen, 
internationale financiële instellingen en 
ontwikkelingsbanken, voorzover zij een 
bijdrage leveren tot grensoverschrijdende 
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de doelstellingen van deze verordening; samenwerking, zoals die kan worden 
afgeleid uit de doelstellingen van deze 
verordening;

Motivering

Onder bepaalde omstandigheden kunnen middelen voor de grensregio's van de EU die 
deelnemen in het ENPI worden benut voor de instellingen die geen steun hebben ontvangen 
voor grensoverschrijdende samenwerking in het verleden.

Amendement 10
Artikel 14, letter (f)

(f) agentschappen van de Europese 
Unie;

(f) agentschappen van de Europese 
Unie, voorzover zij een bijdrage leveren tot 
grensoverschrijdende samenwerking, zoals 
die kan worden afgeleid uit de 
doelstellingen van deze verordening;

Motivering

Onder bepaalde omstandigheden kunnen middelen voor de grensregio's van de EU die 
deelnemen in het ENPIU worden benut voor de instellingen die geen steun hebben ontvangen 
voor grensoverschrijdende samenwerking in het verleden.

Amendement 11
Artikel 14, letter (h), punt (x)

x. elke niet-gouvernementele 
vereniging of onafhankelijke stichting die 
een bijdrage aan de ontwikkeling zou 
kunnen leveren.

x. interregionale organisaties, niet-
gouvernementele verenigingen of 
onafhankelijke stichtingen.

Motivering

Interregionale organisaties zouden een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de 
verwezenlijking van de doelstellingen van het ENPI; daarom moeten zij genoemd worden 
zelfs als zij binnen een aantal andere in aanmerking komende categorieën zouden kunnen 
vallen.

Amendement 12
Artikel 15, lid 2, letter (a)

(a) ter financiering van gerichte (a) ter financiering van gerichte 
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administratieve samenwerkingsmaatregelen 
waarbij door de lidstaten uitgezonden 
deskundigen van de openbare sector worden 
betrokken, volgens specifiek daartoe 
opgestelde regels;

administratieve samenwerkingsmaatregelen 
waarbij door de lidstaten en hun regionale 
bestuursinstanties uitgezonden deskundigen 
van de openbare sector worden betrokken, 
volgens specifiek daartoe opgestelde regels;

Motivering

De regionale bestuursinstanties van de EU hebben een rijke ervaring die zij kunnen delen met 
hun tegenhangers in de landen van het Europese nabuurschap en dergelijke bestuurlijke 
samenwerkingsmaatregelen kunnne veel bijdragen aan de ontwikkeling van een democratie in 
het veld.

Amendement 13
Artikel 19, lid 1

(1) Begrotingsvastleggingen geschieden 
op basis van besluiten die door de 
Commissie zijn genomen uit hoofde van de 
artikelen 9, lid 5, 12, lid 1, 13, lid 1, en 16, 
lid 3.

(1) Meerjarige begrotingsvastleggingen 
geschieden op basis van besluiten die door 
de Commissie zijn genomen uit hoofde van 
de artikelen 9, lid 5, 12, lid 1, 13, lid 1, en 
16, lid 3.

Motivering

Meerjarige begrotingsvastleggingen zijn van essentieel belang om de kwalitatieve 
ontwikkeling van grensoverschrijdende samenwerking aan de toekomstige externe grenzen 
van de EU te waarborgen en om de grensregio's van de EU op voet van gelijkheid met de 
interne grensregio's te behandelen.


