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POBUDE

Odbor za regionalni razvoj poziva Odbor za zunanje zadeve kot pristojni odbor, da v svoj 
predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. pozdravlja vključitev čezmejnega sodelovanja v področje uporabe uredbe o evropskem 
sosedskem in partnerskem instrumentu kot strateškega orodja za razvoj skupnih projektov 
in krepitev odnosov med državami ESP in državami članicami; vztraja pa, da so potrebni 
posebni instrumenti, da se zagotovi redno in točno spremljanje upravljanja in izvajanja 
skupnih operativnih programov na obeh straneh meja EU;

2.  poziva Komisijo, naj pripravi natančen pregled vseh skupnih operativnih programov, 
odobrenih za obdobje 2007-2013, in oceni stopnjo spoštovanja načel preglednosti, 
učinkovitosti in partnerstva pri izvajanju projektov; spodbuja Komisijo, naj pripravi popis 
najbolj pogostih težav, s katerimi se soočajo organi upravljanja v obmejnih regijah EU in 
v državah ESP, da bi za naslednje programsko obdobje pripravili bolj primerne odzive 
nanje;

3. obžaluje omejeno uporabo načela subsidiarnosti, navedeno v prvih poročilih o izvajanju 
programa; zato poziva Komisijo, naj spodbuja večje vključevanje regionalnih in lokalnih 
organov v okviru bolj decentraliziranega pristopa k upravljanju programov in izvajanju 
projektov;

4. obžaluje premajhno usklajevanje med evropskim sosedskim in partnerskim instrumentom 
ter financiranjem Evropskega sklada za regionalni razvoj, ki je bilo zagotovljeno, ter 
poziva k strožjemu izvajanju obstoječih instrumentov za uskladitev pravil, poenostavitev 
postopkov in preprečevanje prekrivanja; v tem okviru pričakuje od Komisije informacije 
o vzpostavljenem nadzoru za preprečevanje dvojnega financiranja;

5. spodbuja Komisijo, naj olajša izmenjavo izkušenj in najboljših praks pri čezmejnem 
sodelovanju med programi in projekti ESP ter ukrepi, sprejetimi na podlagi cilja 
„Evropskega teritorialnega sodelovanja“; prepričan je zlasti, da je treba podpirati pobude 
za usposabljanje in partnerske pobude za uslužbence Evropske unije; v tem okviru 
predlaga redne analize napredka, doseženega na področju zmogljivosti in izgradnje 
institucij na obeh straneh meja EU;

6. meni, da zneski, dodeljeni čezmejnemu sodelovanju, ne zadostujejo, saj znašajo samo 5 
% skupnega proračuna evropskega sosedskega in partnerskega instrumenta, glede na 
politično dodano vrednost teh programov kot instrumentov regionalne stabilnosti in glede 
na konkretne premike, ki jih lahko dosežejo na področju izgradnje upravne zmogljivosti, 
preglednosti postopkov in sodelovanja civilne družbe pri odločanju; poziva Komisijo, naj 
obravnava možnost povečanja meje financiranja pri izračunu rezervacij za naslednje 
programsko obdobje;

7. meni, da bi se moral evropski sosedski in partnerski instrument, da bi izpolnil cilje 
glavnega programskega dokumenta, predvidene za ESP, osredotočiti na uravnoteženo 
strategijo med vzhodom in jugom, s posebnimi pristopi za obe področji, in na ta način 
pomagati nekaterim regijam, da se približajo inovativnim razvojnim konceptom s 
skupnimi cilji.
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