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SUGGESTIES

De Commissie regionale ontwikkeling verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
buitenlandse zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. is verheugd over de opneming van grensoverschrijdende samenwerking in het 
toepassingsgebied van de ENPI-verordening als een strategisch instrument voor het 
ontwikkelen van gemeenschappelijke projecten en het versterken van de betrekkingen 
tussen de ENB-landen en de lidstaten; wijst echter met klem op de noodzaak van
specifieke instrumenten om regelmatig, punctueel toezicht op het beheer en de uitvoering 
van gemeenschappelijke operationele programma's aan weerszijden van de EU-grenzen te 
waarborgen; 

2. verzoekt de Commissie een gedetailleerd overzicht van alle voor de periode 2007-2013 
goedgekeurde gemeenschappelijke operationele programma's op te stellen, tezamen met 
een evaluatie van de mate waarin de beginselen van transparantie, doelmatigheid en 
partnerschap bij de uitvoering van de projecten zijn gewaarborgd; moedigt de Commissie 
aan om de problemen in kaart te brengen waarmee de beheersautoriteiten in zowel de 
EU-grensgebieden als in de ENB-landen het vaakst worden geconfronteerd, teneinde 
voor de volgende programmeringsperiode een passender aanpak daarvan vast te stellen;

3. betreurt de beperkte toepassing van het subsidiariteitsbeginsel waarvan in de eerste 
verslagen over de uitvoering van de programma's wordt blijkgegeven; verzoekt de 
Commissie derhalve een sterkere betrokkenheid van de regionale en lokale organen te 
bevorderen, en daarbij zowel bij het beheer van de programma's als de uitvoering van de 
projecten een meer gedecentraliseerde aanpak te volgen;

4. betreurt het gebrek aan coördinatie tussen ENPI- en EFRO-financiering die is vastgesteld 
en roept op tot een striktere toepassing van de bestaande instrumenten om regels te 
harmoniseren, procedures te vereenvoudigen en doublures te voorkomen; wacht, in dit 
verband, op informatie van de Commissie over de maatregelen die zijn ingevoerd om 
dubbele financiering te voorkomen;

5. moedigt de Commissie aan om de uitwisseling van ervaringen en beste praktijken te 
vergemakkelijken bij grensoverschrijdende samenwerking tussen ENB-programma's en 
projecten en maatregelen genomen uit hoofde van de doelstelling 'Europese territoriale 
samenwerking'; is met name van mening dat opleidings- en uitwisselingsinitiatieven voor 
ambtenaren dienen te worden bevorderd; stelt in dit verband periodieke analyses voor van 
de geboekte vooruitgang ten aanzien van capaciteit en institutionele opbouw aan 
weerszijden van de EU-grenzen;

6. is van mening dat de bedragen die voor grensoverschrijdende samenwerking worden 
uitgetrokken ontoereikend zijn, aangezien zij slechts 5% van de gehele ENPI-begroting 
vertegenwoordigen, en ook in het licht van zowel de politieke toegevoegde waarde van 
deze programma's als instrumenten voor regionale stabiliteit als de concrete 
verbeteringen die deze kunnen bewerkstelligen in termen van opbouw van 
administratieve capaciteit, de transparantie van procedures en de betrokkenheid van het 
maatschappelijk middenveld bij de besluitvorming; verzoekt de Commissie bij het 
berekenen van de voorzieningen voor de volgende programmeringsperiode de 
mogelijkheid te overwegen om de financieringsplafonds te verhogen;
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7. is van mening dat om de doelstellingen van de belangrijkste programmeringsdocumenten 
betreffende het ENB te realiseren, het ENB-instrument gericht dient te zijn op een 
strategie die een balans vormt tussen het Oosten en het Zuiden, met specifieke 
benaderingen voor beide regio's, waardoor bepaalde regio's vernieuwende 
ontwikkelingsconcepten met een gemeenschappelijke doelstelling kunnen benaderen.
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