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JAVASLATOK

A Regionális Fejlesztési Bizottság felhívja a Külügyi Bizottságot mint illetékes bizottságot, 
hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1. úgy véli, hogy a területi együttműködés elvei a külső határokra is alkalmazandók, és 
kulcsfontosságú eszközök az Unió gazdasági fejlődésének fokozása, valamint az Unió 
szomszédságpolitikával kapcsolatos átfogó politikai céljai – többek között a demokrácia 
előmozdítása – szempontjából; úgy véli, hogy ezeket a célokat csak a civil társadalom, 
valamint a regionális és helyi hatóságok közötti együttműködés révén lehet megvalósítani; 
hangsúlyozza, hogy a Bizottságnak ki kellene terjesztenie integrált megközelítését az 
egyik pillérét képező és a közérdeket garantáló helyi és regionális hatóságok határozott 
támogatása érdekében;

2. hangsúlyozza az eurorégiók kiemelkedő szerepét a kohéziós politika célkitűzéseinek 
elérésében, és ösztönzi a Bizottságot, hogy mozdítsa elő és segítse fejlesztésüket, 
különösen a határ menti régiókban, ily módon fokozva az eurorégióknak az európai 
szomszédságpolitikában játszott szerepét; 

3. hangsúlyozza, hogy az európai szomszédságpolitikát tágan kell értelmezni a szomszédos 
területek gazdasági fejlődésének fellendítése érdekében; kiemeli a vízumkövetelmények 
enyhítésének pozitív hatását a kishatárforgalomra és a regionális piacok fejlődésére, 
különösen a diákok, kutatók, üzletemberek, művészek vagy újságírók tekintetében; ennek 
kapcsán felszólítja a Bizottságot, hogy javasolja az 1931/2006/EK rendelet 3. cikkének 
módosítását a „határ menti terület” meghatározásának kibővítése céljából, valamint hogy 
növelje a kishatár-átlépési jogokkal rendelkezők számát, lehetővé téve számukra, hogy a 
teljes határrégióban szabadon mozogjanak;

4. úgy tudja, hogy a Bizottság Regionális Fejlesztési Főigazgatósága (DG Regio) hatalmas 
tapasztalattal rendelkezik az Európai Regionális Fejlesztési Alap kezelésével 
kapcsolatban, és meg van győződve arról, hogy az Európai Szomszédsági és Partnerségi 
Támogatási Eszköz javára válna a DG Regio az alapok kezelésével kapcsolatos 
tanácsainak megfogadása; ezért úgy véli, hogy e pénzügyi eszközöknek a határokon 
átnyúló együttműködési programokra vonatkozó kezelését újra a Regionális Fejlesztési 
Főigazgatóságra kellene bízni, amely a múltban már ellátta ezt a feladatot.


