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WSKAZÓWKI

Komisja Rozwoju Regionalnego zwraca się do Komisji Spraw Zagranicznych, właściwej dla 
tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących 
wskazówek:

1. uważa, że zasady współpracy terytorialnej odnoszą się również do granic zewnętrznych
i mają zasadnicze znaczenie dla poprawy rozwoju gospodarczego UE oraz ogólnych 
celów politycznych Unii w zakresie europejskiej polityki sąsiedztwa, w tym wspierania 
demokracji; jest zdania, że cele te można osiągnąć wyłącznie przy współpracy 
społeczeństwa obywatelskiego oraz władz regionalnych i lokalnych; podkreśla, że 
Komisja powinna rozszerzyć swoje zintegrowane podejście, tak aby zdecydowanie 
wspierać władze lokalne i regionalne, które są jednym z filarów i gwarantów interesu 
publicznego;

2. podkreśla ogromną rolę euroregionów w osiągnięciu celów polityki spójności i zachęca 
Komisję do promowania i wspierania ich rozwoju, zwłaszcza w regionach 
przygranicznych, aby zwiększyć znaczenie euroregionów w europejskiej polityce 
sąsiedztwa; 

3. podkreśla, że aby europejska polityka sąsiedztwa napędzała rozwój gospodarczy regionów 
przygranicznych, należy ją postrzegać w szerokim kontekście; podkreśla korzyści płynące
z łagodzenia przepisów wizowych dla lokalnego ruchu przygranicznego i dla rozwoju 
rynków regionalnych, w szczególności dla grup społecznych takich jak studenci, badacze, 
przedsiębiorcy, artyści czy dziennikarze; w związku z tym apeluje do Komisji
o zaproponowanie zmiany do art. 3 rozporządzenia (WE) nr 1931/2006 mającej na celu 
rozszerzenie definicji „strefy przygranicznej” i zwiększenie liczby posiadaczy zezwolenia 
na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego, umożliwiając im tym 
samym swobodne przemieszczanie się w całej strefie przygranicznej;

4. rozumie, że Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej ds. Rozwoju Regionalnego (DG 
Regio) posiada bogate doświadczenie w zarządzaniu EFRR, i jest przekonany, że 
korzystanie z jej opinii sprzyjałoby realizacji celów Europejskiego Instrumentu 
Sąsiedztwa i Partnerstwa; uważa zatem, że zarządzanie tymi narzędziami finansowymi 
związanymi z programami współpracy ponad granicami należy ponownie powierzyć DG 
Regio, która była za nie odpowiedzialna w przeszłości.


