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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, που 
είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες 
προτάσεις:

1. θεωρεί ότι οι αρχές της εδαφικής συνεργασίας ισχύουν επίσης στα εξωτερικά σύνορα και 
αποτελούν βασικό εργαλείο για τη βελτίωση της οικονομικής ανάπτυξης της ΕΕ καθώς  
και των γενικών πολιτικών στόχων της ΕΕ στον τομέα της ΕΠΓ, συμπεριλαμβανομένης 
της προαγωγής της δημοκρατίας· είναι της άποψης ότι οι στόχοι αυτοί μπορούν να 
επιτευχθούν μόνο σε συνεργασία τόσο με την κοινωνία των πολιτών όσο και με τις 
περιφερειακές και τοπικές αρχές· υπογραμμίζει ότι η Επιτροπή πρέπει να επεκτείνει την 
ολοκληρωμένη της προσέγγιση προκειμένου να υποστηρίζει σαφώς τις τοπικές και 
περιφερειακές αρχές ως ένα από τους πυλώνες της και εγγυητές του γενικού συμφέροντος·

2.  τονίζει τον σημαντικό ρόλο των ευρωπεριφερειών για την επίτευξη των στόχων της 
πολιτικής της συνοχής και ενθαρρύνει την Επιτροπή να προωθήσει και υποβοηθήσει την 
ανάπτυξή τους, ιδίως στις παραμεθόριες περιοχές, προκειμένου να ενισχυθεί ο ρόλος των 
ευρωπεριφερειών εντός της ΕΠΓ·

3. υπογραμμίζει ότι η ΕΠΓ πρέπει να νοηθεί υπό την ευρεία της έννοια προκειμένου να 
τροφοδοτήσει την οικονομική ανάπτυξη των συνορευουσών περιοχών· τονίζει τον θετικό 
αντίκτυπο της χαλάρωσης των απαιτήσεων όσον αφορά τις θεωρήσεις για την τοπική 
διασυνοριακή κυκλοφορία και την ανάπτυξη των περιφερειακών αγορών, ιδίως όσον 
αφορά ομάδες όπως οι φοιτητές, οι ερευνητές, ο επιχειρηματικός κόσμος, οι καλλιτέχνες ή 
οι δημοσιογράφοι· στο πλαίσιο αυτό, καλεί την Επιτροπή να προτείνει τροπολογία στο 
άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1931/2006 προκειμένου να διευρυνθεί ο ορισμός της 
"παραμεθόριας περιοχής" και να αυξηθεί ο αριθμός των κατόχων δικαιωμάτων τοπικών 
διασυνοριακών ταξιδίων, επιτρέποντας σε αυτούς να μετακινούνται ελεύθερα σε 
ολόκληρη παραμεθόριο περιοχή·

4. φρονεί ότι η ΓΔ Περιφερειακής Ανάπτυξης της Επιτροπής διαθέτει μεγάλη πείρα στη 
διαχείριση του ΕΤΠΑ και είναι πεπεισμένο ότι η αξιοποίηση των συμβουλών της εν λόγω 
ΓΔ όσον αφορά τη διαχείριση των πιστώσεων θα υπηρετούσε τους στόχους της ΕΠΓ· 
πιστεύει συνεπώς ότι η διαχείριση των χρηματοδοτικών αυτών εργαλείων σε σχέση με τα 
προγράμματα διασυνοριακής συνεργασίας πρέπει να επιστρέψει στη ΓΔ Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, η οποία κατά το παρελθόν  ήταν αρμόδια για αυτή.


