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EHDOTUKSET

Aluekehitysvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa ulkoasiainvaliokuntaa sisällyttämään 
seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1. pitää myönteisenä rajatylittävän yhteistyön sisällyttämistä Euroopan naapuruuspolitiikan 
välineeseen, sillä se on strateginen väline kehitettäessä yhteisiä hankkeita ja lujitettaessa 
suhteita Euroopan naapuruuspolitiikan piiriin kuuluvien valtioiden ja jäsenvaltioiden 
välillä;  väittää kuitenkin, että tarvitaan tiettyjä välineitä varmistamaan, että yhteisten 
toimintaohjelmien johtamista ja täytäntöönpanoa valvotaan säännöllisesti ja täsmällisesti 
EU:n rajojen molemmilla puolilla;

2.  kehottaa komissiota valmistelemaan yksityiskohtaisen katsauksen kaikkiin jaksolle 
2007-2013 hyväksyttyihin yhteisiin toimintaohjelmiin sekä arvioinnin siitä, missä määrin 
hankkeiden täytäntöönpanon yhteydessä on noudatettu avoimuuden, tehokkuuden ja 
kumppanuuden periaatteita; kannustaa komissiota valmistelemaan inventaarion 
hallintoviranomaisten kohtaamista kaikkein yleisimmistä ongelmista sekä EU:n raja-
alueilla että naapuruuspolitiikan piiriin kuuluvissa maissa, jotta kyseisiin ongelmiin 
voitaisiin puuttua sopivammin keinoin seuraavalla ohjelmakaudella;

3. pahoittelee, että ohjelman täytäntöönpanoa koskevien ensimmäisten kertomusten 
perusteella toissijaisuusperiaatteen soveltaminen oli kovin rajallista; kehottaa siksi 
komissiota edistämään alueellisten ja paikallisten elinten suurempaa roolia ja 
hajautetumpaa lähestymistapaa niin ohjelman hallinnon kuin hankkeen 
täytäntöönpanonkin suhteen;

4. pahoittelee, että Euroopan naapuruuspolitiikan välineen ja Euroopan aluekehitysrahaston 
rahoituksen välisen koordinaation puutetta ja kehottaa panemaan nykyiset välineet 
täytäntöön tiukemmin, jotta sääntöjä voidaan yhdenmukaistaa, menettelyjä 
yksinkertaistaa ja päällekkäisyyksiä välttää; odottaa tässä yhteydessä komissiolta tietoja 
päällekkäisen rahoituksen estävien valvontatoimien käyttöönotosta;

5. kannustaa komissiota helpottamaan kokemusten ja parhaiden käytäntöjen vaihtoa 
rajatylittävässä yhteistyössä Euroopan naapuruuspolitiikan ohjelmien ja hankkeiden 
kanssa sekä yhdessä Euroopan alueellisen yhteistyön tavoitteen mukaisesti toteutettujen 
toimien kanssa; katsoo erityisesti, että virkamiesten koulutus- ja 
ystävyyskaupunkialoitteita olisi edistettävä; ehdottaa tässä yhteydessä säännöllisiä 
analyyseja valmiuksien ja rakenteiden rakentamisessa saavutettua edistystä koskevien 
jaksottaisten analyysien tekemistä EU:n rajojen molemmin puolin;

6. katsoo, että rajatylittävään yhteistyöhön kohdennetut varat ovat täysin riittämättömiä, 
sillä ne edustavat vain 5 prosenttia Euroopan naapuruuspolitiikan välineen 
kokonaistalousarviosta, vaikka nämä ohjelmat tarjoavat poliittista lisäarvoa alueellisen 
vakauden lisäksi, ja ne voivat saada aikaan konkreettisia parannuksia hallinnollisten 
valmiuksien rakentamisen ja menettelyjen avoimuuden suhteen sekä lisäämällä 
kansalaisyhteiskunnan osallistumista päätöksentekoon; pyytää komissiota harkitsemaan 
mahdollisuutta korottaa rahoitusrajoja silloin kun se laskee seuraavan ohjelmakauden 
säännöksiä; 

7. katsoo, että tärkeimpien Euroopan naapuruuspolitiikkaan liittyvien ohjelma-asiakirjojen 
tavoitteiden täyttämiseksi Euroopan naapuruuspolitiikan välineen olisi keskityttävä idän 
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ja etelän välisen tasapainoisen strategian löytämiseen siten, että molemmille alueille olisi 
omat lähestymistavat, mikä helpottaisi tiettyjä alueita ottamaan käyttöön innovatiivisia 
kehityskäsitteitä yhteisillä toimilla.
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