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SUGESTII

Comisia pentru dezvoltare regională recomandă Comisiei pentru afaceri externe, competentă 
în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. salută includerea cooperării transfrontaliere în domeniul de aplicare a Regulamentului 
privind Instrumentul pentru politica europeană de vecinătate (IPEV), ca instrument 
strategic de elaborare a proiectelor comune și de consolidare a relațiilor între țările PEV 
și statele membre; insistă, totuși, asupra necesității unor instrumente specifice pentru a 
garanta o monitorizare periodică și punctuală a gestionării și punerii în aplicare a 
programelor operaționale comune de ambele părți ale frontierelor UE;

2. invită Comisia să pregătească o descriere detaliată a tuturor programelor operaționale 
comune aprobate pentru perioada 2007-2013, precum și o evaluare a măsurii în care au 
fost respectate principiile de transparență, eficiență și parteneriat în punerea în aplicare a 
proiectelor; încurajează Comisia să identifice problemele cel mai des întâlnite cu care s-
au confruntat autoritățile de gestionare atât în regiunile frontaliere ale UE, cât și în țările 
PEV, cu scopul de a elabora soluții mai bine adaptate la aceste probleme pentru 
următoarea perioadă de programare;

3. deplânge aplicarea restrânsă a principiului subsidiarității menționată în primele rapoarte 
asupra punerii în aplicare a programelor; prin urmare, invită Comisia să incite organele 
regionale și locale să se implice mai mult, în cadrul unei abordări mai descentralizate, atât 
în gestionarea programelor, cât și în punerea în aplicare a proiectelor;

4. își exprimă regretul față de absența coordonării între finanțările IPEV și FEDR, care a 
fost constatată, și solicită o punere în aplicare mai riguroasă a instrumentelor existente cu 
scopul de a armoniza regulile, de a simplifica procedurile și de a evita suprapunerea; 
așteaptă, în acest context, informații din partea Comisiei, privind controalele instituite 
pentru a evita dubla finanțare;

5. încurajează Comisia să faciliteze schimbul de experiențe și de bune practici în cooperarea 
transfrontalieră între programele și proiectele PEV și acțiunile întreprinse în cadrul 
obiectivului de cooperare teritorială europeană; consideră, în special, că ar trebui 
încurajate inițiativele de formare și de înfrățire destinate funcționarilor publici; sugerează, 
în acest context, să fie efectuate analize periodice referitoare la progresele înregistrate în 
ceea ce privește dezvoltarea capacităților și construcția instituțională de ambele părți ale 
frontierelor UE;

6. consideră că sumele alocate cooperării transfrontaliere sunt insuficiente deoarece 
reprezintă doar 5% din bugetul total al IPEV, având în vedere atât valoarea adăugată, din 
punct de vedere politic, a programelor, în calitate de instrumente de stabilitate regională, 
cât și îmbunătățirile concrete pe care le pot aduce în ceea ce privește dezvoltarea 
capacității administrative, transparența procedurilor și implicarea societății civile în 
luarea deciziilor; invită Comisia să ia în considerare posibilitatea măririi plafoanelor de 
finanțare atunci când calculează fondurile pentru următoare perioadă de programare;

7. consideră, în vederea îndeplinirii obiectivelor principalelor documente de programare 
aferente PEV, că IPEV ar trebui să se axeze pe o strategie echilibrată între est și sud, cu o 
abordare specifică pentru fiecare zonă, sprijinind, astfel, anumite regiuni să adopte 
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strategii inovatoare de dezvoltare cu finalități comune.
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