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FÖRSLAG

Utskottet för regional utveckling uppmanar utskottet för utrikesfrågor att som ansvarigt 
utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet välkomnar att gränsöverskridande samarbete har inlemmats i 
förordningen om Europeiska grannskaps- och partnerskapsinstrumentet (ENPI) som ett 
strategiskt verktyg för att utveckla gemensamma projekt och stärka förbindelserna mellan 
grannskapsländerna och medlemsstaterna. Parlamentet insisterar dock på att det behövs 
särskilda instrument för att garantera korrekt och punktlig kontroll över förvaltningen och 
genomförandet av gemensamma operativa program på bägge sidor om EU:s gränser.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ta fram en detaljerad översikt över alla 
gemensamma operativa program som godkänts för perioden 2007–2013, jämsides med en 
utvärdering av i vilken omfattning principerna för öppenhet, effektivitet och partnerskap 
har respekterats då man genomfört projekten. Parlamentet uppmanar kommissionen att
fastställa de mest frekventa problem som förvaltningsmyndigheterna konfronteras med 
både i EU:s gränsområden och i länderna inom den europeiska grannskapspolitiken, i 
syfte att fastställa lämpligare åtgärder mot problemen under nästa 
programplaneringsperiod.

3. Europaparlamentet beklagar att subsidiaritetsprincipen enligt de första rapporterna om 
genomförandet av programmen har tillämpas i begränsad omfattning. Därför uppmanar 
parlamentet kommissionen att främja ökad involvering av regionala och lokala organ 
inom ramen för en mer decentraliserad metod både när det gäller förvaltning av program 
och genomförande av projekt.

4. Europaparlamentet beklagar den fastställda bristen på samordning mellan stöd från ENPI 
och ERUF, och efterlyser ett striktare genomförande av befintliga instrument i syfte att 
harmonisera reglerna, förenkla förfarandena och undvika överlappningar. I detta 
sammanhang förväntar sig parlamentet information från kommissionen om de kontroller 
som genomförts för att undvika dubbel finansiering.

5. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att underlätta utbytet av erfarenheter och 
bästa metoder i det gränsöverskridande samarbetet mellan den europeiska 
grannskapspolitikens program och projekt och åtgärder som vidtagits för att uppnå målet 
europeiskt territoriellt samarbete. Parlamentet anser i synnerhet att initiativ för utbildning 
av och organiserat samarbete mellan tjänstemän bör uppmuntras. I detta sammanhang 
föreslår parlamentet att regelbundna analyser ska göras av de framsteg som gjorts med att 
bygga upp kapacitet och institutioner på bägge sidor om EU:s gränser.

6. Europaparlamentet anser att de belopp som anslagits för gränsöverskridande samarbete är 
otillräckliga, eftersom de endast utgör 5 procent av ENPI:s totala budget, både med tanke 
på det politiska mervärdet hos dessa program såsom instrument för regional stabilitet och 
med tanke på de konkreta framsteg de kan uppnå för att stärka den administrativa 
kapaciteten, göra förfarandena öppna för insyn och involvera det civila samhället i 
beslutsfattandet. Parlamentet uppmanar kommissionen att överväga möjligheten att höja 
finansieringstaken då den beräknar anslagen för nästa programplaneringsperiod.
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7. För att uppnå målen i de viktigaste programplaneringsdokumenten inom ramen för den 
europeiska grannskapspolitiken bör ENPI enligt Europaparlamentets mening fokusera på 
en balanserad strategi mellan öster och söder, som innefattar särskilda metoder för bägge 
områden och därmed kan hjälpa vissa regioner att tillägna sig innovativa 
utvecklingskoncept med gemensamma mål.
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