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ETTEPANEKUD

Regionaalarengukomisjon palub vastutaval väliskomisjonil lisada oma resolutsiooni 
ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. tervitab piiriülese koostöö hõlmamist strateegilise vahendina Euroopa naabruspoliitikat ja 
partnerluse rahastamisvahendit käsitlevasse määrusesse, et arendada ühiseid projekte ja 
tugevdada suhteid Euroopa naabruspoliitika riikide ning liikmesriikide vahel; rõhutab 
siiski konkreetsete õigusaktide vajadust, et tagada mõlemal pool ELi piire korrapärane ja 
täpne järelevalve ühiste tegevusprogrammide juhtimise ning elluviimise üle; 

2. kutsub komisjoni üles koostama aastateks 2007–2013 heakskiidetud kõikide ühiste 
tegevusprogrammide üksikasjalikku ülevaadet koos hinnanguga selle kohta, millises 
ulatuses on projektide elluviimisel järgitud läbipaistvuse, tõhususe ja partnerluse 
põhimõtteid; julgustab komisjoni määratlema kõige sagedasemaid probleeme, millega 
korraldusasutused nii ELi piirialadel kui ka Euroopa naabruspoliitika riikides kokku 
puutuvad, et järgmisel kavandamisperioodil leida asjakohasemaid lahendusi;

3. avaldab kahetsust subsidiaarsuse põhimõtte ebapiisava kohaldamise üle, mida on 
märgitud programmi elluviimist käsitlevates esimestes raportites; kutsub seetõttu 
komisjoni üles edendama piirkondlike ja kohalike omavalitsuste suuremat kaasatust nii 
programmide juhtimises kui ka projektide elluviimises kasutades detsentraliseeritumat 
lähenemisviisi; 

4. kahetseb teadaolevat koordineerimise puudulikkust Euroopa naabruspoliitika ja 
partnerluse rahastamisvahendi ning Euroopa regionaalarengu fondi rahastamises ja nõuab 
olemasolevate õigusaktide rangemat kohaldamist, et ühtlustada eeskirju, lihtsustada 
menetlusi ning vältida kattumist; ootab seoses sellega komisjonilt teavet 
topeltrahastamise vältimiseks võetud kontrollimeetmete kohta;

5. julgustab komisjoni lihtsustama kogemuste ja parimate tavade vahetamist piiriüleses 
koostöös Euroopa naabruspoliitika programmide ning Euroopa territoriaalse koostöö 
eesmärgi raames välja töötatud projektide ja võetud meetmete vahel; usub eriti, et 
ametnikele mõeldud koolitus- ja partnerlusalgatusi tuleks soodustada; soovitab seoses 
sellega regulaarselt analüüsida suutlikkuse ja institutsioonilise arengu edusamme 
mõlemal pool EL piire; 

6. usub, et kuna piirüleseks koostööks antav raha moodustab ainult 5% Euroopa 
naabruspoliitika ja partnerluse rahastamisvahendi kogueelarvest, on see ebapiisav, 
arvestades nii nende programmide poliitilist lisandväärtust piirkondliku stabiilsuse 
vahendina kui ka võimalusi saavutada nende abil konkreetseid edusamme 
haldussuutlikkuse suurendamises, menetluste läbipaistvuses ning kodanikuühiskonna 
kaasamises otsuste tegemisse; kutsub komisjoni üles kaaluma järgmiseks 
kavandamisperioodiks eraldiste arvutamisel võimalust suurendada rahastamise määra;

7. on seisukohal, et Euroopa naabruspoliitikaga seonduvate peamiste programmdokumentide 
eesmärkide saavutamiseks peaks Euroopa naabruspoliitika ja partnerluse 
rahastamisvahend keskenduma tasakaalustatud strateegiale Ida ja Lõuna vahel, omades 
konkreetset lähenemisviisi mõlemas piirkonnas, aidates sellega teatud piirkondadel 
ühiseid eesmärke kasutades saavutada uuenduslikke arengukontseptsioone.


	753221et.doc

