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KORTFATTAD MOTIVERING

1. Allmän bakgrund 

För att kunna främja en balanserad utveckling av EU:s territorium föreslår kommissionen –
enligt förordningarna om strukturfonderna – en ny målsättning om ”regionalt samarbete” för 
gränsöverskridande, transnationellt och mellanregionalt samarbete. Alla regioner vid inre och 
yttre gränser kommer att kunna samarbeta med sina grannar. I detta sammanhang föreslår 
Europeiska kommissionen ett helt paket som rör regional utveckling och gränsöverskridande 
samarbete inom Europeiska unionen (europeiska grupperingar för gränsöverskridande 
samarbete) med kandidatländer och potentiella kandidatländer (föranslutningsinstrument), 
samt med tredjeländer vid unionens södra och östra gränser (Europeiska grannskaps- och 
partnerskapsinstrumentet).

Europeiska grannskaps- och partnerskapsinstrumentet (ENPI) kommer att omfatta 
tredjeländer som deltar i Europeiska grannskapspolitiken, det vill säga länderna i södra och 
östra Medelhavsområdet, Ukraina, Moldavien och Vitryssland, samt länderna i Sydkaukasien, 
och därmed ersätta Meda och en del av Tacis. ENPI kommer också att stödja gemenskapens 
strategiska partnerskap med Ryssland. 

I linje med den prioritet som EU ger åt Europeiska grannskapspolitiken har kommissionen 
föreslagit att biståndet till de berörda länderna skall ökas väsentligt, till 14 900 000 000 EUR 
för åren 2007–2013, jämfört med cirka 8 500 000 000 EUR för åren 2000–2006. Omkring 
1 600 000 000 EUR ur den budget som har tilldelats ENPI och IPA skall komma från den nya 
målsättningen ”Europeiskt regionalt samarbete” (och därmed Europeiska regionala 
utvecklingsfonden). Detta belopp skall täcka det gränsöverskridande samarbetet vid EU:s 
yttre gränser mellan medlemsstaterna och ENPI- och IPA-länderna.

Europaparlamentet1 anser att det utvidgade EU:s mål, särskilt för europeiskt 
föranslutningsstöd och för europeiska grannskaps- och partnerskapsinstrumentet motiverar en 
ökning om 2 500 000 000 EUR och en omfördelning av 1 500 000 000 EUR. 

Kommissionen inrättar ett övergångsarrangemang som skall gälla till dess att den nya 
mekanismen för ”gemensam förvaltning” under IPA och ENPI fungerar. Den gemensamma 
förvaltningen gör att vi kan införa programmen för gränsöverskridande samarbete med en 
enda uppsättning regler och med en enda finansieringskälla. Det bör ge medlemsstaterna 
möjlighet att få ut sina resurser som är öronmärkta för IPA:s och ENPI:s gränsöverskridande 
samarbete, i kapitel 1b i unionens budget för åren 2007–2013.

  
1 Europaparlamentets resolution om politiska utmaningar och budgetmedel i ett utvidgat EU 2007–2013 
(2004/2209(INI)), A6-0153/2005, 8.6.2005, punkt 49.
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2. Syftet med kommissionens förslag

I kommissionens förslag är ENPI-instrumentet sammansatt av flera viktiga finansiella 
instrument samt instrument för gränsöverskridande samarbete mellan regionerna i 
medlemsstaterna och regionerna i de länder som delar en gemensam gräns med 
Europeiska unionen. Den typ av gränsöverskridande samarbete som omfattas av detta förslag 
är mycket likt det som föreslås i förslagen till förordningar om reformen av strukturfonderna, 
det vill säga den allmänna förordningen om strukturfonderna, Europeiska regionala 
utvecklingsfonden (ERUF) och den som upprättar europeiska grupperingar för 
gränsöverskridande samarbete (EGGS). 

Detta instrument skall finansiera gemensamma projekt som för samman regioner från EU:s 
medlemsstater och partnerländer som delar en gemensam gräns. För 
Europeiska kommissionen kommer ENPI att medföra en radikal förenkling av förfarandena 
jämfört med den nuvarande situationen där gemensamma projekt över hela EU:s yttre gräns 
måste hanteras enligt olika förfaranden för varje sida av gränsen. Under tiden har, fram till 
2006, så kallade grannskapsprogram införts, vilka förbättrar samordningen mellan olika 
befintliga instrument som stöder det gränsöverskridande samarbetet. 

ENPI kommer att använda en infallsvinkel som är mycket lik den som används i hanteringen 
av strukturfonderna för regional utveckling inom EU, på grundval av fleråriga program, 
partnerskap och gemensam finansiering. 

Den beståndsdel av ENPI som består av gränsöverskridande samarbete kommer att förses 
med ytterligare resurser och gemensam finansiering på EU:s sida av gränsen genom ERUF. 

Detaljerade regler för driften kommer att utvecklas. Dessa genomföranderegler kommer att 
omfatta kriterier och förfaranden för tilldelning av medel, gemensam finansiering, 
framställning av gemensamma program, gemensamt val av projekt, teknisk och finansiell 
hantering av biståndet, finansiell kontroll och revision, övervakning och utvärdering, 
öppenhet och publicitet.

3. Huvudaspekterna på hanteringen av region- och sammanhållningspolitiken i detta
förslag och föredragandens bedömning

Föredraganden av yttrandet välkomnar förslaget om att skapa ett Europeiskt grannskaps- och 
partnerskapsinstrument (ENPI), särskilt det innovativa ”gränsöverskridande samarbetet”, som 
omfattar grundprinciperna för strukturfonderna (gemensamma program, flerårigt perspektiv, 
partnerskap, gemensam finansiering med hänsyn till eventuella utrikespolitiska villkor, 
gemensam finansiering med ERUF osv.).

ENPI bör inte bara främst fokusera på partnerländerna – gränsöverskridande samarbete 
påverkar också EU:s gränsregioner. EU:s gränsregioner bör jämställas med unionens inre 
gränser. Ett allmänt problem bör emellertid belysas – att vissa bestämmelser i förordningen 
om gränsöverskridande samarbete inte alltid skulle leda till en bättre situation för 
gränsregionerna än under Interreg-programmet. 
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Denna förordning bör använda EU:s standardterminologi, det vill säga att det transeuropeiska 
samarbetet bör delas in i gränsöverskridande, mellanregionalt och transnationellt samarbete. I 
stället för ”gemensamma program” bör förordningen uppfylla ordalydelsen i bestämmelserna 
i Europeiska regionala utvecklingsfonden om ”regionalt samarbete” och därför har 
beskrivningen ”operativa program” företräde.

Ø Typ av program (artikel 6): i denna artikel beskrivs den typ av program genom vilka 
stödet kommer att ges enligt denna förordning, nämligen genom program som omfattar ett 
eller flera länder, tematiska program och program för gränsöverskridande samarbete. 
Föredraganden av yttrandet anser att ett decentraliserat synsätt bör stödjas när 
programmen tar upp regionala och lokala frågor. 

Ø Programplanering och tilldelning av medel (artikel 7): i strategidokument som innehåller 
fleråriga vägledande program kommer det att fastställas prioriteringar för stödet och anges 
fleråriga finansiella anslag till programmen. Syftet med strategidokumenten för 
gränsöverskridande samarbete är främst att upprätta en förteckning över ”gemensamma” 
gränsöverskridande program, programmens geografiska räckvidd och anslagen till dem. 
Enligt bestämmelserna i denna förordning kommer Europeiska regionala 
utvecklingsfonden att bidra till program för gränsöverskridande samarbete. Föredraganden 
av yttrandet anser därför att medel bör tilldelas om regionala eller lokala myndigheter tar 
initiativen.

Ø Geografisk grundval för urvalet av vem som kan komma i fråga för stöd (artikel 8): Här 
fastställs kriterierna för bestämmande av de territoriella enheter i medlemsstaterna och i 
partnerländerna som kommer att omfattas av programmen för gränsöverskridande 
samarbete. Detta innefattar alla NUTS III-regioner längs landgränser och sjöförbindelser 
av större betydelse och alla NUTS-II-havsområden som gränsar till ett gemensamt 
avrinningsområde. Även angränsande regioner kan knytas till samarbetet. Föredraganden 
av yttrandet anser att det skall klargöras till vilken kategori som omfattar NUTS II som 
kustregioner hör – gränsöverskridande program eller transregionala och/eller 
transnationella program. 

Ø Programplanering (artikel 9): innehåller särskilda bestämmelser för upprättandet av 
gemensamma program som för samman regioner i medlemsstaterna och i partnerländerna 
som kan komma i fråga för stöd. Föredraganden av yttrandet välkomnar den 
skyddsklausul som under vissa omständigheter medför att gränsregionerna kan få stöd om 
en allvarlig kris uppstår mellan Europeiska unionen och partnerlandet, för att göra det 
möjligt att upprätta gemensamma program. Föredraganden av yttrandet anser att 
organisationen av det regionala samarbetet bör ligga i linje med organisationen av 
”regionalt samarbete” som nämns i ERUF. Dessutom bör en ledningsgrupp och ett 
oberoende sekretariat inrättas för att underlätta organisationen av gränsöverskridande 
samarbetsprogram. Föredraganden av yttrandet anser också att inblandningen av regionala 
och lokala myndigheter bör omfattas genom ett omnämnande av subsidiaritetsprincipen.

Ø Förvaltning (artikel 10): här föreskrivs att gränsöverskridande program skall förvaltas 
gemensamt av de berörda medlemsstaterna och partnerländerna genom en gemensam 
förvaltningsmyndighet som samförvaltas och normalt sett är belägen i en medlemsstat. 
Denna förvaltningsmetod är förenlig med den programbaserade, fleråriga ”bottom 
up”-metod som är utmärkande för gränsöverskridande samarbetsprogram. Den 
medlemsstat som hyser den gemensamma förvaltningsmyndigheten kommer att vara 
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ansvarig inför kommissionen för korrektheten i transaktioner som sker inom ramen för 
programmet, såsom är fallet med strukturfonderna. Föredraganden av yttrandet anser att 
ett decentraliserat genomförande med deltagande av regionala och lokala myndigheter 
eller av en decentraliserad ledningsgrupp inte tas upp, till skillnad från det regionala 
samarbetet.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för regional utveckling uppmanar utskottet för utrikesfrågor att som ansvarigt 
utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Kommissionens förslag1 Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 1
Artikel 6, punkt 2a (ny)

(2a) De gränsområden i EU:s 
medlemsstater som kan komma i fråga för 
stöd skall omfattas av program för 
gränsöverskridande samarbete vilka 
inrättas enligt denna förordning. Man 
kommer även att genom samarbete mellan 
regioner kunna knyta medlemsstater till 
tematiska program eller program som 
omfattar ett eller flera länder. 

Motivering

Det är viktigt att understryka att program för gränsöverskridande samarbete omfattar vilka
gränsområden som kan komma i fråga för stöd. Det är också viktigt att betona en 
decentraliserad strategi för utvecklingen av dessa program. Om programmen behandlar 
regionala och lokala frågor är det viktigt att EU:s regionala och lokala myndigheter är 
fullständigt delaktiga i utvecklingen och genomförandet av de gränsöverskridande 
programmen.

Ändringsförslag 2
Artikel 7, punkt 3

(3) Enbart när det gäller gränsöverskridande (3) Enbart när det gäller gränsöverskridande 

  
1 Ännu ej offentliggjort i EUT.
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samarbete och med sikte på att upprätta den 
förteckning som avses i artikel 9.1, de 
vägledande fleråriga anslagen och de 
territoriella enheter som är berättigade att 
delta i varje program skall det antas ett eller 
vid behov flera särskilda strategidokument i 
enlighet med förfarandet i artikel 26.2. 
Dessa särskilda strategidokument skall i 
princip omfatta en sjuårsperiod från och med 
den 1 januari 2007 till och med den 
31 december 2013.

samarbete och med sikte på att upprätta den 
förteckning som avses i artikel 9.1 över de 
länder som skall omfattas av vägledande 
fleråriga anslag, EU:s gränsområden och 
anslutningsländernas partner som är 
berättigade att delta i varje program skall det 
antas ett eller vid behov flera särskilda 
strategidokument i enlighet med förfarandet 
i artikel 26.2; detta bör inte leda till mer 
byråkrati. Dessa strategidokument skall i 
princip omfatta en sjuårsperiod från och med 
den 1 januari 2007 till och med den 
31 december 2013.

Motivering

Det bör framgå tydligt vilka territoriella enheter som är berättigade att delta i programmen. 
För att strategidokumenten skall vara möjliga att genomföra bör de inte leda till mer 
byråkrati.

Ändringsförslag 3
Artikel 7, punkt 4

(4) Europeiska regionala utvecklingsfonden 
skall bidra till de program för 
gränsöverskridande samarbete som 
upprättats och genomförts enligt 
bestämmelserna i denna förordning. De 
samlade budgetmedlen till program för 
gränsöverskridande samarbete, inbegripet 
bidraget från Europeiska regionala 
utvecklingsfonden till åtgärder vid gränsen 
till partnerländer, skall motsvara ett belopp 
som är minst dubbelt så stort som det som 
anges i de relevanta bestämmelserna i 
förordning (EG) nr […] om allmänna 
bestämmelser om Europeiska regionala 
utvecklingsfonden, Europeiska 
socialfonden och Sammanhållningsfonden 
för åtgärder vid gränserna med 
partnerländerna.

(4) Europeiska regionala utvecklingsfonden 
skall bidra till de program för 
gränsöverskridande samarbete och till EU:s 
regionala och lokala myndigheters 
delaktighet i tematiska program och 
program som omfattar ett eller flera länder 
som upprättats och genomförts enligt 
bestämmelserna i denna förordning.

Motivering

Om EU:s regionala och lokala myndigheter skall använda det här programmet för att inte 
bara genomföra gränsöverskridande initiativ utan även initiativ för samarbete mellan 
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regioner med sina motsvarigheter i det europeiska grannskapet måste medel från Europeiska 
regionala utvecklingsfonden ställas till förfogande.

Ändringsförslag 4
Artikel 8, punkt 3a (ny)

(3a) Det bör utvecklas lämpliga instrument 
för att utvärdera samarbetet i kustområden 
som motsvarar NUTS II-nivå; dessa bör 
stämma överens med den särskilda 
programtypen: gränsöverskridande, 
transregionala och/eller transnationella 
program.

Motivering

För att texten skall bli tydligare bör det klargöras till vilken kategori kustregioner som 
motsvarar NUTS II hör: gränsöverskridande program eller transregionala och/eller 
transnationella program.

Ändringsförslag 5
Artikel 9, punkt 2

(2) De gemensamma programmen för 
landgränser och sjöförbindelser skall 
upprättas för varje enskild gräns och 
inkludera territoriella enheter som tillhör en 
eller flera medlemsstater och en eller flera 
partnerländer och som kan komma i fråga 
för stöd. De gemensamma programmen för 
kustregioner skall vara multilaterala och 
inkludera territoriella enheter som gränsar 
till ett gemensamt avrinningsområde och 
tillhör flera deltagande länder, däribland 
minst en medlemsstat och ett partnerland.

(2) De operativa programmen för 
kustområden som motsvarar NUTS II-nivå 
skall vara multilaterala, upprättas för varje 
enskild gräns och inkludera territoriella 
enheter som tillhör en eller flera 
medlemsstater och en eller flera 
partnerländer och som kan komma i fråga 
för stöd. De operativa programmen för 
kustregioner skall vara multilaterala och 
inkludera territoriella enheter som gränsar 
till ett gemensamt avrinningsområde och 
tillhör flera deltagande länder, däribland 
minst en medlemsstat och ett partnerland.

Motivering

För standardisera terminologin bör begreppet operativa program användas i stället för 
gemensamma program, eftersom det överensstämmer med det uttryck som används inom 
ramen för ERUF:s territoriella samarbete.

Ändringsförslag 6
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Artikel 9, punkt 5

(5) De gemensamma programmen får på 
initiativ av de deltagande länderna eller av 
kommissionen ses över i avsikt att beakta 
ändringar när det gäller prioriteringarna för 
samarbetet, socioekonomisk utveckling, 
resultaten av genomförandet av åtgärderna 
och slutsatserna från övervaknings- och 
utvärderingsprocessen och i syfte att beakta 
behovet av att justera tillgängliga stödbelopp 
och omfördela resurserna.

(5) De operativa programmen får på initiativ 
av de deltagande länderna, EU:s deltagande 
gränsområden eller av kommissionen ses 
över i avsikt att beakta ändringar när det 
gäller prioriteringarna för samarbetet, 
socioekonomisk utveckling, resultaten av 
genomförandet av åtgärderna och 
slutsatserna från övervaknings- och 
utvärderingsprocessen och i syfte att beakta 
behovet av att justera tillgängliga stödbelopp 
och omfördela resurserna.

Motivering

För standardisera terminologin bör begreppet operativa program användas i stället för 
gemensamma program, eftersom det överensstämmer med det uttryck som används inom 
ramen för ERUF:s territoriella samarbete. Även EU:s gränsområden bör ha möjlighet att ta 
initiativ. EU:s gränsområden ansvarar ofta för förvaltningen av EU:s gränsöverskridande 
program. De har erfarenhet och känner ofta till de särskilda behoven. 

Ändringsförslag 7
Artikel 9, punkt 7

(7) De deltagande länderna skall, med 
beaktande av partnerskapsprincipen, 
gemensamt välja ut de åtgärder som 
överensstämmer med prioriteringarna och 
åtgärderna i det gemensamma program som 
skall få gemenskapsstöd.

(7) De deltagande länderna och EU:s 
gränsområden är representerade i en 
förvaltningskommitté och skall, med 
beaktande av partnerskapsprincipen och 
subsidiaritetsprincipen, i nära samarbete 
välja ut de åtgärder som överensstämmer 
med prioriteringarna och åtgärderna i det 
gemensamma program som skall få 
gemenskapsstöd.

Motivering

Subsidiaritetsprincipen bör nämnas för att säkerställa delaktigheten hos EU:s gränsområden 
och en politik som bättre uppfyller människornas behov. Det organ som skall göra urvalet bör 
också anges och i linje med det territoriella samarbetet bör det vara en förvaltningskommitté.

Ändringsförslag 8
Artikel 10, punkt 1

(1) De gemensamma programmen skall i (1) De operativa programmen skall i princip 
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princip genomföras av en gemensam 
förvaltningsmyndighet som är placerad i en 
medlemsstat.

decentraliseras av en gemensam 
förvaltningsmyndighet och ett gemensamt 
sekretariat som är placerade i en 
medlemsstat.

Motivering

För standardisera terminologin bör begreppet operativa program användas i stället för 
gemensamma program, eftersom det överensstämmer med det uttryck som används inom 
ramen för ERUF:s territoriella samarbete. Till skillnad från vid territoriellt samarbete nämns 
inte decentraliserat genomförande i samband med regionala och lokala organs delaktighet
eller i samband med en decentraliserad förvaltningskommittés delaktighet. Det gemensamma 
sekretariatet bör också nämnas och inte bara den gemensamma förvaltningsmyndigheten, 
som är placerad i något av EU-medlemsstaternas gränsområden.

Ändringsförslag 9
Artikel 14, led d

(d) Internationella organisationer, inbegripet 
deras regionala organisationer, organ, kontor 
och uppdrag inom ramen för FN-systemet, 
internationella finansiella institut samt 
utvecklingsbanker, i den mån de bidrar till 
uppnåendet av denna förordnings mål.

(d) Internationella organisationer, inbegripet 
deras regionala organisationer, organ, kontor 
och uppdrag inom ramen för FN-systemet, 
internationella finansiella institut samt 
utvecklingsbanker, i den mån de bidrar till 
sådant gränsöverskridande samarbete som 
kan härledas från denna förordnings mål.

Motivering

Under vissa omständigheter får medel för de av EU:s gränsområden som deltar i det 
europeiska grannskaps- och partnerskapsinstrumentet användas för institutioner och liknande 
som tidigare inte har fått stöd för gränsöverskridande samarbete.

Ändringsförslag 10
Artikel 14, led f

(f) Europeiska unionens byråer. (f) Europeiska unionens byråer, i den mån 
de bidrar till sådant gränsöverskridande 
samarbete som kan härledas från denna 
förordnings mål.

Motivering

Under vissa omständigheter får medel för de av EU:s gränsområden som deltar i det 
europeiska grannskaps- och partnerskapsinstrumentet användas för institutioner och liknande 
som tidigare inte har fått stöd för gränsöverskridande samarbete.
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Ändringsförslag 11
Artikel 14, led h, punkt (x)

(x) Icke-statliga sammanslutningar och 
oberoende stiftelse som kan tänkas bidra till 
utvecklingen.

(x) Interregionala sammanslutningar, 
icke-statliga sammanslutningar och 
oberoende stiftelser.

Motivering

Eftersom interregionala sammanslutningar på ett väsentligt sätt skulle kunna bidra till att 
målen för det europeiska grannskaps- och partnerskapsinstrumentet förverkligas är det viktigt 
att nämna dem även om de kan anses tillhöra någon av de andra kategorier som kan komma i 
fråga för stöd. 

Ändringsförslag 12
Artikel 15, punkt 2, led a

(a) att finansiera målinriktade administrativa 
samarbetsåtgärder med deltagande av 
nationella experter från den offentliga 
sektorn i medlemsstaterna enligt särskilt 
utformade regler,

(a) att finansiera målinriktade administrativa 
samarbetsåtgärder med deltagande av 
nationella experter från den offentliga 
sektorn i medlemsstaterna och 
medlemsstaternas regionala myndigheter 
enligt särskilt utformade regler,

Motivering

EU:s regionala myndigheter har en mängd erfarenhet att dela med sig av till sina 
motsvarigheter i länderna i det europeiska grannskapet och sådana administrativa 
samarbetsåtgärder kan i hög grad bidra till utvecklingen av närdemokrati.

Ändringsförslag 13
Artikel 19, punkt 1

(1) Budgetmässiga åtaganden skall göras på 
grundval av beslut som fattats av 
kommissionen i enlighet med artiklarna 9.5, 
12.1, 13.1 och 16.3.

(1) Budgetmässiga åtaganden som sträcker 
sig över flera år skall göras på grundval av 
beslut som fattats av kommissionen i 
enlighet med artiklarna 9.5, 12.1, 13.1 och 
16.3.

Motivering

Budgetmässiga åtaganden som sträcker sig över flera år är av avgörande betydelse för en 
kvalitativ utveckling av gränsöverskridande samarbete vid EU:s kommande yttre gränser och 
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för att jämställa EU:s gränsområden med unionens inre gränser.


