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NÁVRHY

Výbor pro regionální rozvoj vyzývá Výbor pro zahraniční věci jako věcně příslušný výbor, 
aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. usuzuje, že zásady územní spolupráce platí také pro vnější hranice a že jsou klíčovým 
nástrojem ke zlepšení hospodářského rozvoje EU i dosažení politických cílů evropské 
politiky sousedství EU vůbec, a to včetně podpory demokracie; bere v potaz, že těchto 
cílů může být dosaženo pouze za spolupráce občanské společnosti i regionálních 
a místních orgánů;  zdůrazňuje, že Komise by měla rozšířit svůj integrovaný přístup, aby 
jasně podpořila místní a regionální orgány jako jeden z pilířů a garantů obecného zájmu;

2. vyzdvihuje mimořádnou úlohu euroregionů na cestě k dosažení cílů politiky soudržnosti 
a podporuje Komisi v jejich propagaci a pomoci při jejich budování, zejména 
v příhraničních regionech, což posílí úlohu euroregionů v rámci evropské politiky 
sousedství; 

3. zdůrazňuje, že evropská politika sousedství by měla být považována za hnací sílu 
ekonomického rozvoje příhraničních regionů; vyzdvihuje pozitivní vliv uvolnění vízového 
režimu pro malý pohraniční styk a rozvoj regionálních trhů, zejména co se týče takových 
skupin, jako jsou studenti, výzkumní pracovníci, podnikatelé, umělci či novináři; v tomto 
ohledu vyzývá Komisi, aby předložila pozměňovací návrh k článku 3 nařízení (ES) 
č. 1931/2006, jenž by rozšířil definici pojmu „pohraniční oblast“ a zvýšil počet držitelů 
cestovních práv v rámci malého pohraničního styku, která jim umožňují volný pohyb 
v celé pohraniční oblasti;

4. domnívá se, že GŘ Komise pro regionální rozvoj má rozsáhlé zkušenosti s řízením EFRR,
a je přesvědčen, že by bylo v zájmu cílů evropského nástroje sousedství a partnerství 
čerpat z rad GŘ Regio ohledně správy finančních prostředků; proto se domnívá, že správa 
těchto finančních nástrojů v souvislosti s programy přeshraniční spolupráce by se měla 
vrátit GŘ Regio, jež za ni bylo dříve zodpovědné.


