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NÁVRHY

Výbor pre regionálny rozvoj vyzýva Výbor pre zahraničné veci, aby ako gestorský výbor 
zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. víta začlenenie cezhraničnej spolupráce do rozsahu pôsobnosti nariadenia o nástroji 
európskeho susedstva a partnerstva (ENPI) ako strategického nástroja na rozvíjanie 
spoločných projektov a posilňovanie vzťahov medzi krajinami európskej susedskej 
politiky (ENP) a členskými štátmi; trvá však na tom, že je potrebné vytvoriť konkrétne 
nástroje na zabezpečenie pravidelného, presného monitorovania riadenia a vykonávania 
spoločných operačných programov na obidvoch stranách hraníc EÚ;

2. vyzýva Komisiu, aby pripravila podrobný prehľad všetkých spoločných operačných 
programov schválených na obdobie 2007 – 2013 spoločne s posúdením miery 
dodržiavania zásad transparentnosti, účinnosti a partnerstva pri vykonávaní projektov; 
nabáda Komisiu, aby pripravila zoznam najčastejších problémov, ktorým čelia riadiace 
orgány v hraničných oblastiach EÚ a v krajinách ENP, s cieľom stanoviť pre nasledujúce
plánovacie obdobie primeranejšie spôsoby, ako na ne reagovať;

3. vyjadruje rozčarovanie nad obmedzeným uplatňovaním zásady subsidiarity, ako sa 
uvádza v prvých  správach o vykonávaní programu; preto vyzýva Komisiu, aby 
podporovala vyššiu účasť na strane regionálnych a miestnych orgánov v rámci 
decentralizovanejšieho prístupu pri riadení programu aj pri realizácii projektu;

4. vyjadruje poľutovanie nad zisteným nedostatkom koordinácie medzi financovaním 
prostredníctvom ENPI a Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vyzýva na prísnejšie 
uplatňovanie existujúcich nástrojov v záujme harmonizácie pravidiel, zjednodušenia 
postupov a predchádzania presahom; v tejto súvislosti očakáva od Komisie informácie 
o kontrolách zavedených s cieľom predchádzať zdvojenému financovaniu;

5. nabáda Komisiu, aby uľahčila výmenu skúseností a najlepších postupov v rámci 
cezhraničnej spolupráce medzi programami a projektmi ENP a opatreniami prijatými v 
rámci cieľa európskej územnej spolupráce; osobitne vyjadruje presvedčenie, že by sa 
mali podporovať iniciatívy zamerané na odbornú prípravu a partnerské iniciatívy pre 
úradníkov v štátnej službe; v tejto súvislosti navrhuje pravidelné analýzy zlepšení 
dosiahnutých z hľadiska posilňovania kapacít a budovania inštitúcií na oboch stranách 
hraníc EÚ;

6. vyjadruje presvedčenie, že sumy vyčlenené na cezhraničnú spoluprácu sú nedostatočné, 
keďže tvoria len 5 % celkového rozpočtu ENPI, vzhľadom na politický prínos týchto 
programov ako nástrojov regionálnej stability a konkrétnych zlepšení, ktoré môžu 
dosiahnuť z hľadiska budovania administratívnych kapacít, transparentnosti postupov 
a zapojenia občianskej spoločnosti do rozhodovacieho procesu; vyzýva Komisiu, aby 
zvážila možnosť zvýšenia hraníc financovania pri vypracúvaní ustanovení na ďalšie 
plánovacie obdobie;

7. v záujme plnenia cieľov vyplývajúcich z hlavných programových dokumentov týkajúcich 
sa ENP sa domnieva, že ENPI by sa mal zameriavať na vyváženú stratégiu medzi 
krajinami na východe a na juhu a uplatňovať pre obe oblasti osobitný prístup, a teda 
pomáhať určitým regiónom, aby sa priblížili k inovačným rozvojovým koncepciám so 
spoločnými cieľmi; 
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