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SUGGESTIES

De Commissie regionale ontwikkeling verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
buitenlandse zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. is van mening dat de principes inzake territoriale samenwerking ook gelden voor de 
buitengrenzen en een belangrijk instrument zijn om de economische ontwikkeling van de 
EU te bevorderen, alsmede om de algemene politieke doelstellingen van het Europees 
nabuurschapsbeleid, inclusief de bevordering van de democratie, te ondersteunen; is van 
mening dat deze doelstellingen alleen kunnen worden gehaald met de samenwerking 
zowel van de civiele maatschappij als van de regionale en lokale overheden; onderstreept 
het feit dat de Commissie haar geïntegreerde aanpak moet uitbreiden, zodat de lokale en 
regionale overheden duidelijk worden ondersteund als een van de peilers ervan en hoeders 
van het algemeen belang;

2. benadrukt het feit dat de Euregio's een belangrijke rol spelen voor het halen van de 
doelstellingen van het cohesiebeleid en moedigt de Commissie ertoe aan de ontwikkeling 
ervan de ondersteunen en te bevorderen, met name in grensregio's, om te verkrijgen dat de 
Euregio's een belangrijkere rol binnen het Europees nabuurschapsbeleid spelen; 

3. onderstreept het feit dat het Europees nabuurschapsbeleid ruim moet worden opgevat, om 
de economische ontwikkeling van de aangrenzende gebieden te bevorderen; benadrukt het 
feit dat een versoepeling van de visumplicht een positieve impact heeft op het lokale 
grensverkeer en de ontwikkeling van regionale markten, met name voor groepen als 
studenten, onderzoekers, zakenlui, kunstenaars en journalisten; verzoekt de Commissie in 
verband hiermee een wijziging voor te stellen in artikel 3 van Verordening (EG) nr. 
1931/2006, om de definitie van grensgebied uit te breiden en ervoor te zorgen dat meer 
personen rechten op het gebied van lokale grensoverschrijdende verplaatsingen genieten 
en zich vrij kunnen verplaatsen in de hele grensregio;

4. begrijpt dat het DG Regionale ontwikkeling van de Commissie ruime ervaring heeft met 
het beheer van het EFRO en is ervan overtuigd dat de doelstellingen van het Europees 
nabuurschaps- en partnerschapsinstrument ermee gediend zouden zijn, als met betrekking 
tot middelenbeheer het advies van het DG Regionale ontwikkeling zou worden 
ingewonnen; is daarom van mening dat het beheer van de financiële instrumenten in 
kwestie, wat programma's op het gebied van grensoverschrijdende samenwerking betreft, 
moet worden teruggegeven aan het DG Regionale ontwikkeling, dat hiervoor in het 
verleden verantwoordelijk was.


