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IEROSINĀJUMI

Reģionālās attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Ārlietu komiteju savā rezolūcijas 
priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. atzinīgi vērtē pārrobežu sadarbības iekļaušanu EKPI regulā kā stratēģisku līdzekli kopīgu 
projektu izstrādei un attiecību stiprināšanai starp EKP valstīm un dalībvalstīm; tomēr 
uzsver, ka ir nepieciešami īpaši instrumenti, lai nodrošinātu pastāvīgu un precīzu kopīgo 
darbības programmu pārvaldības un īstenošanas uzraudzību gan ES, gan ārpus tās;

2.  aicina Komisiju sagatavot detalizētu pārskatu par visām kopīgajām darbības 
programmām, kas apstiprinātas laikposmam 2007.–2013. gadam, kā arī novērtējumu par 
līmeni, kādā ir ievēroti pārredzamības, efektivitātes un partnerības principi projektu 
īstenošanā; mudina Komisiju uzskaitīt visbiežāk sastopamās problēmas, ar ko saskaras 
pārvaldes iestādes gan ES pierobežas reģionos, gan EKP valstīs, lai paredzētu 
visatbilstīgāko veidu, kā risināt šīs problēmas nākamajā plānošanas periodā;

3. pauž nožēlu par to, ka tiek ierobežoti piemērots subsidiaritātes princips, kā minēts 
pirmajos ziņojumos par programmas īstenošanu; tādēļ aicina Komisiju veicināt reģionālo 
un vietējo struktūru plašāku iesaistīšanos saistībā ar decentralizētāku pieeju gan 
programmu pārvaldībā, gan projekta īstenošanā;

4. pauž nožēlu par konstatēto saskaņotības trūkumu starp EKPI un ERAF finansējumu un 
aicina stingrāk īstenot pašreizējos instrumentus, lai saskaņotu noteikumus, vienkāršotu 
procedūras un izvairītos no dublēšanās; šajā sakarībā gaida informāciju no Komisijas par 
ieviesto kontroli, lai nepieļautu dubultu finansējumu;

5. mudina Komisiju vienkāršot pieredzes un paraugprakšu apmaiņu pārrobežu sadarbībā 
starp EKP programmām un projektiem, un pasākumus, ko veic, lai īstenotu „Eiropas 
teritoriālās sadarbības” mērķi; it īpaši uzskata, ka ir jāveicina mācību un mērķsadarbības 
iniciatīvas civildienesta ierēdņiem; šajā sakarībā ierosina periodiski analizēt uzlabojumus, 
kas veikti, lai palielinātu iestāžu veiktspēju gan ES, gan ārpus tās;

6. uzskata, ka, ņemot vērā gan šo programmu pievienoto politisko vērtību kā reģionālās 
stabilitātes instrumentiem, gan konkrētos uzlabojumus, ko iespējams panākt ar šīm 
programmām  administratīvās veiktspējas palielināšanas, procedūru pārredzamības un 
pilsoniskās sabiedrības līdzdalības lēmumu pieņemšanas jomā,  pārrobežu sadarbībai 
piešķirtās summas ir nepietiekamas, jo tās atbilst tikai 5 % no EKPI budžeta; aicina 
Komisiju, aprēķinot līdzekļus nākamajam plānošanas periodam, apsvērt iespēju palielināt 
finansējuma apjomu;

7. uzskata, ka, lai sasniegtu EKP galvenajos plānošanas dokumentos ietvertos mērķus, EKPI 
jākoncentrē uzmanība uz līdzsvarotu stratēģiju starp austrumiem un dienvidiem ar īpašu 
pieeju abiem apgabaliem, tādējādi palīdzot noteiktiem reģioniem pieņemt inovatīvas 
stratēģijas kopīgu mērķu īstenošanai.
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