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NÁVRHY

Výbor pro regionální rozvoj vyzývá Výbor pro zahraniční věci jako příslušný výbor, aby do 
svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. vítá zařazení přeshraniční spolupráce do působnosti nařízení o evropském nástroji 
politiky sousedství (ENPS) jako strategického nástroje pro rozvíjení společných projektů 
a posílení vzájemných vztahů mezi zeměmi evropské politiky sousedství (EPS) a 
členskými státy; trvá však na tom, že je zapotřebí samostatného nástroje pro zajištění 
pravidelného a přesného monitorování řízení a uplatňovaní společných operačních 
programů na obou stranách hranic EU;

2.  vyzývá Komisi, aby připravila podrobný přehled všech společných operačních programů 
schválených na období let 2007–2013 spolu s hodnocením míry, v níž byly při provádění 
projektů dodržovány zásady transparentnosti, účinnosti a partnerství; vybízí Komisi, aby 
připravila přehled nejčastějších problémů, jimž čelí řídící orgány v hraničních regionech 
EU i v zemích EPS, s cílem najít na tyto problémy v příštím programovém období 
vhodnější odpovědi;

3. vyjadřuje politování nad omezeným uplatňováním zásady subsidiarity, o níž informuje 
první zpráva o provádění programu; vyzývá proto Komisi, aby v rámci 
decentralizovanějšího přístupu k řízení i k provádění program podpořila větší zapojení 
regionálních a místních subjektů;

4. vyjadřuje politování nad zjištěnou nedostatečnou koordinací mezi financováním 
prostřednictvím ENPS a Evropského fondu pro regionální rozvoj a vyzývá 
k důslednějšímu uplatňování stávajících nástrojů s cílem harmonizovat pravidla, 
zjednodušit postupy a vyhnout se překrývání činností; v této souvislosti očekává 
informace Komise o kontrolách zavedených s cílem zabránit dvojímu financování;

5. vybízí Komisi, aby usnadnila výměnu zkušeností a osvědčených postupů v přeshraniční 
spolupráci mezi programy EPS a projekty a akcemi prováděnými v rámci cílů evropské 
územní spolupráce; zejména se domnívá, že je třeba posílit odbornou přípravu a 
partnerské iniciativy pro úředníky státní správy;  navrhuje v této souvislosti provádět 
periodické analýzy zlepšení, pokud jde o posilování kapacit a institucí na obou stranách 
hranic EU;

6. domnívá se, že jelikož vyčleněná suma představuje pouze 5 % celkového rozpočtu ENPS, 
nejsou na přeshraniční spolupráci vyčleněny dostatečné prostředky odpovídající tomu, že 
tyto programy mají velký přínos jakožto nástroje regionální stability, a vzhledem ke 
konkrétním zlepšením, k nimž mohou vést při budování správních kapacit, 
transparentnosti postupů a zapojení občanské společnosti do rozhodovacího procesu; 
vyzývá Komisi, aby při propočtu financování na další programové období zvážila 
možnost  tyto limity pro financování navýšit;

7. domnívá se, že mají-li být splněny cíle hlavních programových dokumentů vztahujících se 
k EPS, měl by se ENPS zaměřovat na vyváženou strategii vůči zemím východu a jihu a 
zaujímat k oběma těmto oblastem specifický přístup, a tak pomoci některým regionům v 
přístupu k inovativním konceptům rozvoje zaměřeným na společné cíle.
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