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WSKAZÓWKI

Komisja Rozwoju Regionalnego zwraca się do Komisji Spraw Zagranicznych, właściwej dla 
tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących 
wskazówek:

1. z zadowoleniem przyjmuje włączenie współpracy transgranicznej w zakres 
rozporządzenia dotyczącego instrumentu europejskiej polityki sąsiedztwa (ENPI), jako 
strategicznego narzędzia dla opracowywania wspólnych projektów i pogłębiania więzi 
pomiędzy krajami objętymi europejską polityką sąsiedztwa i krajami członkowskimi; 
nalega jednak na potrzebę specyficznych instrumentów zapewniających regularną 
kontrolę zarządzania wspólnymi programami operacyjnymi i wdrażania ich po obu 
stronach granic UE;

2.  wzywa Komisję do przygotowania szczegółowego przeglądu wszystkich wspólnych 
programów operacyjnych zatwierdzonych na okres 2007-2013 wraz z oceną stopnia 
poszanowania zasad przejrzystości, skuteczności i partnerstwa przy wdrażaniu 
programów; zachęca Komisję do przygotowania spisu problemów, z jakimi najczęściej 
spotykają się organy zarządzające w regionach przygranicznych UE jak i w krajach 
objętych europejską polityką sąsiedztwa, w celu przygotowania bardziej adekwatnych 
rozwiązań problemów na przyszły okres programowania;

3. ubolewa nad ograniczonym zastosowaniem zasady subsydiarności wskazanym w 
pierwszych sprawozdaniach na temat wdrażania programów; dlatego wzywa Komisję do 
promowania większego zaangażowania ze strony organów regionalnych i lokalnych, 
zgodnie z bardziej zdecentralizowanym podejściem do zarządzania programami i 
realizacji projektów;

4. ubolewa nad stwierdzonym brakiem koordynacji między finansowaniem ENPI i 
finansowaniem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i wzywa do 
bardziej rygorystycznego wdrażania istniejących instrumentów w celu ujednolicenia 
zasad, uproszczenia procedur i uniknięcia częściowego pokrywania się tych 
instrumentów; w tym kontekście czeka na informacje z Komisji na temat 
przeprowadzonych kontroli mających na celu uniknięcie podwójnego finansowania;

5. zachęca Komisję do ułatwienia wymiany doświadczeń i najlepszych praktyk dotyczących 
współpracy transgranicznej pomiędzy programami i projektami europejskiej polityki 
sąsiedztwa oraz działaniami podejmowanymi w ramach realizacji celu „europejskiej 
współpracy terytorialnej”; uważa przede wszystkim, że należy rozwijać inicjatywy 
szkoleniowe i ustanawiania miast bliźniaczych skierowane do urzędników służby 
cywilnej; sugeruje w tym kontekście okresowe analizy postępów dokonanych w zakresie 
rozwijania możliwości działania i rozwoju instytucjonalnego po obu stronach granic UE;

6. uważa, że sumy przeznaczone na współpracę transgraniczną, stanowiące jedynie 5% 
ogólnego budżetu ENPI, są niewystarczające, biorąc pod uwagę polityczną wartość 
dodaną tych programów będących instrumentami stabilności regionalnej oraz konkretne 
postępy jakich mogą dokonać w zakresie budowania potencjału administracyjnego, 
przejrzystości procedur i zaangażowania społeczeństwa obywatelskiego w podejmowanie 
decyzji; zaprasza Komisję do rozważenia możliwości zwiększenia funduszy przy 
opracowywaniu zasad finansowania na następny okres programowania;



PE415.313v01-00 4/4 PA\753221PL.doc

PL

7. uważa, że aby zrealizować cele głównych dokumentów programowych europejskiej 
polityki sąsiedztwa, instrument europejskiej polityki sąsiedztwa powinien skoncentrować 
się na opracowaniu zrównoważonej strategii między wschodem i południem, przyjmując 
szczegółowe podejście dla każdego z tych obszarów, co pomoże niektórym regionom 
przyjąć innowacyjne strategie rozwoju mające wspólne ostateczne cele.
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