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IEROSINĀJUMI

Reģionālās attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Ārlietu komiteju rezolūcijas 
priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. uzskata, ka teritoriālās sadarbības principi attiecas arī uz ārējām robežām un tie ir būtisks 
līdzeklis, ar kuru uzlabot ES ekonomisko attīstību, kā arī ES vispārējos Eiropas 
kaimiņattiecību politikas mērķus, tostarp demokrātijas veicināšanu; pauž viedokli, ka šos 
mērķus var sasniegt vienīgi sadarbībā ar pilsonisko sabiedrību un reģionālajām un 
vietējām iestādēm; uzsver, ka Komisijai būtu jāpaplašina tās integrētā pieeja, lai 
nepārprotami atbalstītu vietējās un reģionālās iestādes, kuras ir gan viens no tās pīlāriem, 
gan vispārējo interešu nodrošinātājas;

2. uzsver Eiroreģionu ievērojamo lomu kohēzijas politikas mērķu sasniegšanā un mudina 
Komisiju veicināt un atbalstīt to attīstību, jo īpaši pierobežas reģionos, lai sekmētu 
Eiroreģionu nozīmi Eiropas kaimiņattiecību politikā; 

3. uzsver, ka Eiropas kaimiņattiecību politiku vajadzētu aplūkot plašāk, lai veicinātu 
pierobežas teritoriju ekonomisko attīstību; norāda uz pozitīvo ietekmi, kādu ir radījusi gan 
vīzu prasību atvieglošana attiecībā uz vietējo pierobežas satiksmi, gan reģionālo tirgu 
attīstība, un jo īpaši šo ietekmi izjūt tādas grupas kā studenti, pētnieki, uzņēmēji, 
mākslinieki un žurnālisti; šajā sakarībā aicina Komisiju ierosināt grozījumu Regulas (EK) 
Nr. 1931/2006 3. pantā, lai paplašinātu jēdziena „pierobeža” definīciju un palielinātu 
vietējās pierobežas satiksmes atļaujas turētāju skaitu, ļaujot šīm personām brīvi 
pārvietoties visā pierobežas reģionā;

4. saprot, ka Komisijas Reģionālās attīstības ģenerāldirektorātam ir plaša pieredze, kā 
pārvaldīt Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļus, un pauž pārliecību, ka Eiropas 
kaimiņattiecību un partnerības instrumenta (EKPI) mērķu sasniegšanas labad būtu 
jāpaļaujas uz šā ģenerāldirektorāta ieteikumiem saistībā ar līdzekļu pārvaldību; tādēļ 
uzskata, ka šo finanšu instrumentu pārvaldība saistībā ar pārrobežu sadarbības 
programmām būtu atkal jāuztic reģionālās attīstības ģenerāldirektorātam, kurš par to bija 
atbildīgs jau iepriekš.


