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FORSLAG

Regionaludviklingsudvalget opfordrer Udenrigsudvalget, som er korresponderende udvalg, til 
at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. bifalder tilføjelsen af grænseoverskridende samarbejde i anvendelsesområdet for ENPI-
forordningen som et strategisk redskab til udvikling af fælles projekter og styrkelse af 
forholdet mellem ENP-landene og medlemsstaterne; fastholder imidlertid, at der er behov 
for konkrete instrumenter til at sikre regelmæssig, rettidig overvågning af styringen og 
gennemførelsen af fælles operationelle programmer på begge sider af EU's grænser;

2. opfordrer Kommissionen til at udarbejde en detaljeret oversigt over alle de fælles 
operationelle programmer, der er godkendt for perioden 2007-2013, samt en vurdering af i 
hvor høj grad principperne om gennemskuelighed, effektivitet og partnerskab i forbindelse 
med gennemførelsen af projekterne er blevet overholdt; tilskynder Kommissionen til at 
udarbejde en fortegnelse over de problemer, som forvaltningsmyndighederne i både EU's 
grænseregioner og i ENP-landene hyppigst støder på, med henblik på at kortlægge mere 
hensigtsmæssige tiltag, som de kan benytte sig af i den næste programperiode;

3. beklager den begrænsede anvendelse af subsidiaritetsprincippet i de første rapporter om 
programgennemførelsen; opfordrer derfor Kommissionen til at fremme et øget 
engagement fra de regionale og lokale organers side inden for rammerne af en mere 
decentraliseret strategi med hensyn til såvel programforvaltning og 
programgennemførelse;

4. beklager, at der er konstateret manglende samordning mellem ENPI- og EFRU-
finansiering, og opfordrer til en strengere gennemførelse af de eksisterende instrumenter 
med henblik på at samordne reglerne, forenkle procedurerne og undgå overlapning;
afventer i denne forbindelse oplysninger fra Kommissionen om de kontrolforanstaltninger, 
der er iværksat for at undgå dobbeltfinansiering;

5. tilskynder Kommissionen til at fremme udveksling af erfaringer og bedste praksis med 
hensyn til grænseoverskridende samarbejde mellem ENP-programmer og -projekter og 
aktioner inden for rammerne af målet med europæisk territorialt samarbejde; er navnlig af 
den opfattelse, at man bør fremme initiativer, der omfatter uddannelse og parvist 
samarbejde for tjenestemænd; foreslår i denne forbindelse, at der foretages regelmæssige 
analyser af de gennemførte forbedringer med hensyn til kapacitet og opbygning af 
institutioner på begge sider af EU's grænser;

6. er af den opfattelse, at de beløb, der er afsat til grænseoverskridende samarbejde, er 
utilstrækkelige, idet de kun udgør 5 % af det samlede ENPI-budget, både i lyset af disse 
programmers politiske merværdi som instrumenter til regional stabilitet og de konkrete 
forbedringer, som de kan udmønte sig i, med hensyn til opbygning af administrativ 
kapacitet, gennemskuelighed af procedurer og inddragelse af civilsamfundet i 
beslutningstagningsprocessen; opfordrer Kommissionen til at overveje muligheden for at 
forhøje maksimumsgrænsen for det finansielle bidrag i forbindelse med beregningen af 
allokeringerne vedrørende den næste programperiode;
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7. mener, at man for at opfylde målsætningerne i de væsentligste programdokumenter 
vedrørende ENP burde fokuseres på en afbalanceret strategi mellem øst og syd inden for 
ENPI med særlige indfaldsvinkler for begge områder for således at hjælpe visse regioner 
med at gribe innovative udviklingskoncepter an med fælles slutresultater.
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