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PASIŪLYMAI

Regioninės plėtros komitetas ragina atsakingą Užsienio reikalų komitetą į savo pasiūlymą dėl 
rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. teigiamai vertina tai, kad į EKPP reglamentą buvo įtrauktas tarpvalstybinis 
bendradarbiavimas, kuris yra strateginė priemonė bendriems projektams plėtoti ir EKP 
šalių ir valstybių narių santykiams stiprinti; vis dėlto tvirtina, kad reikia konkrečių 
priemonių reguliariai ir tiksliai bendrų veiksmų programų abipus ES sienų valdymo ir 
įgyvendinimo stebėsenai užtikrinti;

2.  ragina Komisiją parengti išsamią visų 20072013 m. laikotarpiui patvirtintų bendrų 
veiksmų programų apžvalgą kartu su įvertinimu, kokiu mastu buvo laikomasi skaidrumo, 
veiksmingumo ir partnerystės principai įgyvendinant projektus; ragina Komisiją parengti 
problemų, su kuriomis dažniausiai susiduria ES pasienio regionų ir EKP šalių valdymo 
institucijos, sąrašą siekiant rasti tinkamu būdus šioms problemoms spręsti kitu 
programavimo laikotarpiu;

3. apgailestauja, kad, kaip nurodoma pirmosiose programos įgyvendinimo ataskaitose, buvo 
nepakankamai taikomas subsidiarumo principas; taigi ragina Komisiją skatinti regionų ir 
vietos institucijas labiau decentralizuotai dalyvauti administruojant programas ir 
įgyvendinant projektus;

4. apgailestauja dėl paaiškėjusio prasto EKPP ir Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) 
finansavimo koordinavimo ir ragina griežčiau įgyvendinti esamas priemones siekiant 
suderinti taisykles, supaprastinti procedūras ir išvengti dubliavimosi; šiuo klausimu 
laukia iš Komisijos informacijos apie kontrolės priemones, taikomas siekiant užkirsti 
kelią dvigubam finansavimui;

5. ragina Komisiją sudaryti sąlygas keistis tarpvalstybinio bendradarbiavimo įgyvendinant 
EKP programas ir projektus bei vykdant veiksmus pagal Europos teritorinio 
bendradarbiavimo tikslą patirtimi ir pažangiąja patirtimi; ypač mano, kad reikėtų aktyviau 
įgyvendinti valstybės tarnautojų mokymo ir partnerystės iniciatyvas; šiuo klausimu siūlo 
periodiškai atlikti pasiektos pažangos kuriant pajėgumus ir institucijas abipus ES sienų 
analizę;

6. mano, kad, atsižvelgiant į tai, kokią politinę naudą duoda minėtosios programos 
regioniniam stabilumui ir kokią konkrečią pažangą jas įgyvendinant galima pasiekti 
kuriant administracinius pajėgumus, užtikrinant procedūrų skaidrumą ir įtraukiant 
pilietinę visuomenę į sprendimų priėmimo procesą, tarpvalstybiniam bendradarbiavimui 
skiriamos lėšos yra nepakankamos, kadangi jos sudaro tik 5 proc. viso EKPP biudžeto; 
ragina Komisiją apsvarstyti galimybę apskaičiuojant lėšas kitam programavimo 
laikotarpiui padidinti finansavimo limitus;

7. mano, kad, siekiant įgyvendinti pagrindiniuose programavimo dokumentuose numatytus 
tikslus, susijusius su EKP, EKPP pagrindinis dėmesys turėtų būti skiriamas subalansuotai 
strategijai rytinių ir pietinių valstybių atžvilgiu ir vienoms, ir kitoms taikant specifinį 
požiūrį ir taip padedant tam tikriems regionams taikyti pažangius plėtros sprendimus, 
kuriais būtų pasiekiami bendri rezultatai.
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