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JAVASLATOK

A Regionális Fejlesztési Bizottság felhívja a Külügyi Bizottságot mint illetékes bizottságot, 
hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1. üdvözli, hogy a szomszédságpolitikai eszközről szóló rendeletbe bekerült a határokon 
átnyúló együttműködés, amely stratégiai fontosságú eszköz a közös projektek 
kidolgozása, valamint az ENP-országok és a tagállamok közötti kapcsolatok 
megszilárdítása tekintetében; ragaszkodik azonban ahhoz, hogy a közös operatív 
programok irányításának és végrehajtásának rendszeres, pontos nyomon követése 
érdekében egyedi eszközökre van szükség az EU határain belül és kívül egyaránt;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy készítse el a 2007–2013 közötti időszakra jóváhagyott összes 
közös operatív program részletes áttekintését, valamint egy értékelést arra vonatkozóan, 
hogy a projektek végrehajtása során milyen mértékben tartották tiszteletben az 
átláthatóság, a hatékonyság és a partnerség elvét; bátorítja a Bizottságot, hogy készítse el 
azoknak a leggyakoribb problémáknak a listáját, amelyekkel az EU határ menti régióiban, 
illetve az ENP-országokban működő irányító hatóságok szembesülnek, hogy ennek révén 
a következő programozási időszakra nézve azonosítani lehessen a megfelelő 
megoldásokat;

3. sajnálatának ad hangot amiatt, hogy a programok végrehajtásával kapcsolatos első 
jelentések szerint a szubszidiaritás elvét csak korlátozott mértékben alkalmazták; 
felszólítja ezért a Bizottságot, hogy mozdítsa elő a regionális és helyi szervek nagyobb 
mértékű bevonását, decentralizáltabb megközelítést alkalmazva úgy a programok 
irányítása, mint a projektek végrehajtása terén;

4. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy az európai szomszédságpolitikai eszköz és az ERFA 
finanszírozása nincs összehangolva, valamint kéri a meglévő eszközök szigorúbb 
végrehajtását a szabályok harmonizálása, az eljárások egyszerűsítése és az átfedések 
elkerülése érdekében; ezzel összefüggésben elvárja, hogy a Bizottság adjon tájékoztatást 
a kettős finanszírozás elkerülése érdekében létrehozott ellenőrzési mechanizmusokról;

5. arra ösztönzi a Bizottságot, hogy könnyítse meg a határokon átnyúló együttműködéssel 
kapcsolatos tapasztalatok és legjobb gyakorlatok cseréjét az egyes ENP-programok és -
projektek, illetve az „európai területi együttműködés” célkitűzés alatt megvalósuló 
fellépések között; úgy véli, hogy támogatni kell a köztisztviselőknek szóló képzési és 
ikerintézményi kezdeményezéseket; ezzel összefüggésben azt javasolja, hogy készüljenek 
időszakos elemzések az uniós határok két oldalán megvalósuló kapacitás- és 
intézményépítés terén elért eredményekről;

6. úgy véli, hogy – tekintetbe véve a regionális stabilitás eszközeinek számító ilyen 
programok által képviselt politikai hozzáadott értéket, illetve a közigazgatási 
kapacitásépítés, az eljárások átláthatósága és a civil társadalom döntéshozatalba történő 
bevonása terén ezeknek köszönhetően elért konkrét eredményeket – a határokon átnyúló 
együttműködésre szánt összegek nem elegendők, hiszen az európai szomszédságpolitikai 
eszköz teljes költségvetésének mindössze 5%-át teszik ki; felkéri a Bizottságot, hogy a 
következő programozási időszak terveinek számításakor vizsgálja meg a finanszírozási 
korlátok növelésének lehetőségét;

7. úgy véli, hogy az európai szomszédságpolitikához kapcsolódó fő programozási 
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dokumentumok célkitűzéseinek megvalósítása érdekében az európai 
szomszédságpolitikai eszköznek a kelet és dél közötti kiegyensúlyozott stratégiára kell 
összpontosítania, célzott megközelítést alkalmazva mindkét térségre, ezáltal hozzásegítve 
bizonyos régiókat, hogy az innovatív fejlesztési koncepciókat közelítsék a közös 
célokhoz.
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