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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, που 
είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες 
προτάσεις:

1. χαιρετίζει τη συμπερίληψη της διασυνοριακής συνεργασίας εντός του πεδίου εφαρμογής 
του Κανονισμού Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Γειτονίας και Εταιρικής Σχέσης (ENPI) ως 
ένα στρατηγικό εργαλείο για την ανάπτυξη κοινών σχεδίων και την ενίσχυση των 
σχέσεων μεταξύ των χωρών ENP και των κρατών μελών· επιμένει, όμως, για την ανάγκη 
ειδικών μέσων ώστε να εξασφαλιστεί τακτικός, ακριβής έλεγχος της διαχείρισης και της 
εφαρμογής των κοινών επιχειρησιακών προγραμμάτων και στις δύο πλευρές των 
συνόρων της ΕΕ·

2. καλεί την Επιτροπή να προετοιμάσει μια λεπτομερή επισκόπηση όλων των κοινών 
επιχειρησιακών προγραμμάτων που έχουν εγκριθεί για την περίοδο 2007-2013, από 
κοινού με μία αξιολόγηση του βαθμού στον οποίο οι αρχές της διαφάνειας, 
αποτελεσματικότητας και εταιρικής σχέσεως έχουν τηρηθεί όσον αφορά την υλοποίηση 
των σχεδίων· ενθαρρύνει την Επιτροπή να προετοιμάσει μια απογραφή των πλέον συχνών 
προβλημάτων που αντιμετωπίζονται από τις αρχές διαχείρισης, τόσο στις περιοχές των 
συνόρων της ΕΕ όσο και στις χώρες ENP, με σκοπό να αναγνωριστούν οι πλέον 
κατάλληλες απαντήσεις σε αυτά τα προβλήματα για την επόμενη  περίοδο 
προγραμματισμού·

3. εκφράζει τη λύπη του για την περιορισμένη εφαρμογή της αρχής της επικουρικότητας που 
αναφέρεται στις πρώτες εκθέσεις για την υλοποίηση του προγράμματος· καλεί ως εκ 
τούτου την Επιτροπή, να προαγάγει μια μεγαλύτερη συμμετοχή εκ μέρους των 
περιφερειακών και τοπικών αρχών, σύμφωνα με μια πλέον αποκεντρωμένη προσέγγιση,
τόσο στα προγράμματα διαχείρισης όσο και στην υλοποίηση του σχεδίου·

4. εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη συντονισμού όσον αφορά τη χρηματοδότηση 
μεταξύ ENPI και ΕΤΠΑ η οποία έχει διαπιστωθεί και καλεί για μια πλέον αυστηρή χρήση
των υφιστάμενων μέσων με σκοπό να εναρμονιστούν οι κανόνες, να απλοποιηθούν οι 
διαδικασίες και να αποφευχθούν επικαλύψεις· αναμένει, στο πλαίσιο αυτό, ενημέρωση 
από την Επιτροπή για τους ελέγχους που έχουν τεθεί σε εφαρμογή με σκοπό να 
αποφευχθούν διπλές χρηματοδοτήσεις·

5. ενθαρρύνει την Επιτροπή να διευκολύνει την ανταλλαγή εμπειριών βέλτιστων πρακτικών 
σε διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ προγραμμάτων ENP και σχεδίων καθώς και της
δράσεως που αναλαμβάνεται σύμφωνα με τον στόχο της διασυνοριακής συνεργασίας των 
τοπικών αυτοδιοικήσεων και αρχών· πιστεύει, ειδικότερα, ότι η εκπαίδευση και οι 
πρωτοβουλίες αδελφοποίησης για υπαλλήλους του δημοσίου θα πρέπει να ενισχυθούν· 
προτείνει, στο πλαίσιο αυτό περιοδικές αναλύσεις για τις βελτιώσεις που 
πραγματοποιήθηκαν από απόψεως δυναμικού και θεσμικής οικοδόμησης από τις δύο 
πλευρές των συνόρων της ΕΕ· 

6. θεωρεί, ότι τα ποσά που χορηγούνται για την διασυνοριακή συνεργασία είναι ανεπαρκή, 
καθώς αντιπροσωπεύουν μόνο το 5% του συνολικού προϋπολογισμού ENPI, δεδομένης 
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τόσο της πολιτικής προστιθέμενης αξίας αυτών των προγραμμάτων ως μέσον
περιφερειακής σταθερότητας και των συγκεκριμένων βελτιώσεων τα οποία μπορεί να 
επιτύχουν από απόψεως δημιουργίας διοικητικού δυναμικού, διαφάνειας των διαδικασιών 
και της συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών στην διαδικασία λήψεως αποφάσεων· 
καλεί την Επιτροπή να εξετάσει την δυνατότητα αυξήσεως των ορίων χρηματοδότησης 
όταν θα υπολογίζει τις προβλέψεις για την επόμενη περίοδο προγραμματισμού·

7. θεωρεί, με σκοπό να επιτύχει τους στόχους των κυριότερων εγγράφων προγραμματισμού 
που σχετίζονται με το ENP  ότι το ENPI θα πρέπει να επικεντρωθεί περισσότερο σε μια 
ισορροπημένη στρατηγική μεταξύ της Ανατολής και του Νότου, με ειδικές προσεγγίσεις 
και για τις δύο περιοχές βοηθώντας με τον τρόπο αυτό ορισμένες περιφέρειες να 
προσεγγίσουν καινοτόμες έννοιες ανάπτυξης με κοινούς στόχους.
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