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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по регионално развитие приканва водещата комисия по външни работи да 
включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1. счита, че принципите за териториално сътрудничество се отнасят и за външните 
граници и са ключов инструмент за подобряване на икономическото развитие на 
ЕС, както и за разширяването на политическите цели на ЕС като цяло в сферата на 
ЕПС (европейска политика за съседство), включително насърчаването на 
демокрацията; счита, че тези цели могат да бъдат постигнати само със 
сътрудничеството както на гражданското общество, така и на местните, и 
регионалните органи; подчертава, че Комисията следва да разшири интегрирания си 
подход, за да подкрепи категорично местните и регионалните органи, които са един 
от неговите стълбове и гаранти на общия интерес;

2. подчертава изключителната роля на Еврорегионите за постигането на целите на 
политиката на сближаване и насърчава Комисията да подкрепя и подпомага тяхното 
развитие, особено в граничните региони, за да се засили ролята на Еврорегионите в 
рамките на европейската политика за съседство (ЕПС);

3. подчертава, че ЕПС следва да се интерпретира по-широко, за да тласка 
икономическото развитие на граничните райони; подчертава положителното 
въздействие от облекчаването на визовите условия за местния граничен трафик и за 
развитието на регионални пазари, особено по отношение на групи като студенти, 
изследователи, предприемачи, хора на изкуството или журналисти; във връзка с 
това призовава Комисията да предложи изменение на член 3 от Регламент (ЕО) № 
1931/2006, за да се разшири определението за „граничен район“ и да се увеличи 
броят на лицата, притежаващи разрешение за местен граничен трафик, като им се 
позволи да се придвижват свободно в целия граничен район;

4. изразява разбиране, че ГД „Регионално развитие“ на Комисията има богат опит в 
управлението на Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и е убеден, че 
би било в интерес на целите на Европейския инструмент за съседство и 
партньорство да се възползва от съветите на ГД „Регионално развитие“ що се 
отнася до управлението на фондове; следователно счита, че управлението на тези 
финансови инструменти във връзка с програмите за трансгранично сътрудничество 
следва да се предостави отново на ГД „Регионално развитие“, която отговаряше 
преди за това.


