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FORSLAG

Regionaludviklingsudvalget opfordrer Udenrigsudvalget, som er korresponderende udvalg, til 
at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. mener, at principperne for det territoriale samarbejde også gælder for de ydre grænser og 
er et vigtigt redskab til forbedring af EU’s økonomiske udvikling samt EU’s overordnede 
politiske mål for ENP, herunder fremme af demokrati; er af den opfattelse, at disse mål 
kun kan opnås gennem samarbejde med både civilsamfundet og regionale og lokale 
myndigheder; understreger, at Kommissionen bør udvide sin integrerede metode med 
henblik på yde tydelig støtte til de lokale og regionale myndigheder som en af sine søjler 
og garanter for almenhedens interesse;

2. understreger euroregionernes fremtrædende rolle for opfyldelsen af 
samhørighedspolitikkens mål og opfordrer Kommissionen til at fremme og støtte deres 
udvikling, især i grænseregioner, med henblik på at øge euroregionernes rolle inden for 
ENP; 

3. understreger, at ENP bør anskues bredt med henblik på at sætte skub i den økonomiske 
udvikling i grænseområderne; understreger den positive effekt af slækkede visumkrav for 
den lokale grænsetrafik og udviklingen af regionale markeder, navnlig med hensyn til 
grupper som f.eks. studerende, forskere, erhvervsfolk, kunstnere og journalister; opfordrer 
i denne forbindelse Kommissionen til at foreslå en ændring af artikel 3 i forordning (EF) 
nr. 1931/2006 med henblik på at udvide definitionen af "grænseområde" og øge antallet af 
personer med rejserettigheder til lokal grænsetrafik, hvilket giver dem mulighed for at 
bevæge sig frit i hele den pågældende grænseregion;

4. er klar over, at Kommissionens Generaldirektorat for Regionalpolitik (GD Regio) har stor 
erfaring med forvaltningen af EFRU, og er overbevist om, at det ville være 
hensigtsmæssigt for målene med ENPI at trække på GD Regios råd vedrørende 
forvaltningen af midler; mener derfor, at forvaltningen af disse finansielle værktøjer i 
forbindelse med programmerne for grænseoverskridende samarbejde skal gå tilbage til 
GD Regio, som var ansvarlig for den førhen.


