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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по регионално развитие приканва водещата комисия по външни работи да 
включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1. приветства включването на трансграничното сътрудничество в обхвата на 
регламента относно Инструмента на европейската политика за добросъседство като 
стратегически инструмент за разработването на общи проекти и за укрепването на 
отношенията между страните, попадащи в рамките на европейската политика за 
добросъседство, и държавите-членки; набляга обаче на необходимостта от 
специфични инструменти за гарантиране на редовен и прецизен мониторинг на 
управлението и изпълнението на съвместни оперативни програми от двете страни 
на границите на ЕС;

2. призовава Комисията да изготви подробен общ преглед на всички съвместни 
оперативни програми, одобрени за периода 2007-2013 г., заедно с оценка на 
степента, в която са били спазени принципите на прозрачност, ефикасност и 
партньорство при изпълнението на проектите; поощрява Комисията да изготви 
опис на проблемите, които най-често срещат органите за управление както в 
пограничните региони на ЕС, така и в страните, попадащи в рамките на 
европейската политика за добросъседство, за да се открият по-подходящи решения 
за тях за следващия програмен период;

3. съжалява за ограниченото прилагане на принципа на субсидиарността, както се 
посочва в първите доклади относно изпълнението на програмите; поради това 
призовава Комисията да насърчава по-голямо участие от страна на регионалните и 
местни органи, при по-децентрализиран подход, както в управлението на 
програмите, така и в изпълнението на проектите;

4. изразява съжаление относно установената липса на съгласуваност между 
финансирането по Инструмента на европейската политика за добросъседство и 
Европейския фонд за регионално развитие и призовава за по-строго прилагане на 
съществуващите инструменти с цел да се хармонизират правилата, да се опростят 
процедурите и да се избегне припокриването на действията; очаква, в този 
контекст, информация от Комисията относно въведените контролни механизми за 
избягване на двойното финансиране;

5. поощрява Комисията да улесни обмена на опит и най-добри практики при 
трансграничното сътрудничество между програмите и проектите по европейската 
политика за добросъседство и действията, предприемани съгласно целта за 
"европейско териториално сътрудничество"; смята в частност, че следва да се 
подпомагат инициативите, свързани с обучение и двустранен обмен на държавни 
служители; предлага, в този контекст, периодични анализи на постигнатите 
подобрения, що се отнася до изграждането на капацитет и институционалното 
изграждане, от двете страни на границите на ЕС;

6. смята, че сумите, отпуснати за трансгранично сътрудничество, са недостатъчни, 
тъй като представляват едва 5% от общия бюджет на Инструмента на европейската 
политика за добросъседство, имайки предвид както добавената политическа 
стойност на тези програми, в качеството им на инструменти за регионална 
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стабилност, така и конкретните подобрения, които те могат да постигнат по 
отношение на изграждането на административен капацитет, прозрачността на 
процедурите и участието на гражданското общество във вземането на решения; 
приканва Комисията да разгледа възможността за увеличаване на лимитите на 
финансирането при изчисляването на резервите за следващия програмен период;

7. счита, че за да се изпълнят целите на основните програмни документи, отнасящи се 
до европейската политика за добросъседство, Инструментът на европейската 
политика за добросъседство следва да се съсредоточи върху една балансирана 
стратегия между изтока и юга, с конкретни подходи за двата региона, помагайки по 
този начин на определени региони да се запознаят с новаторски концепции за 
развитие, като се постигат общи цели и резултати.
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