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SUGESTII

Comisia pentru dezvoltare regională recomandă Comisiei pentru afaceri externe, competentă 
în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. consideră că principiile coeziunii teritoriale se aplică și frontierelor externe și că 
reprezintă un instrument esențial atât pentru îmbunătățirea dezvoltării economice a UE, 
cât și pentru atingerea obiectivelor generale ale PEV, inclusiv promovarea democrației; 
consideră că aceste obiective nu pot fi îndeplinite fără cooperarea cu societatea civilă, 
precum și cu autoritățile regionale și locale; subliniază faptul că Comisia ar trebui să aibă 
o abordare integrată mai largă pentru a sprijini în mod clar autoritățile locale și regionale
ca unul dintre pilonii săi și ca garante ale interesului general;

2. evidențiază rolul major pe care îl au euroregiunile în îndeplinirea obiectivelor politicii de 
coeziune și încurajează Comisia să le promoveze și să ajute la dezvoltarea acestora, în 
special în regiunile frontaliere, pentru a consolida rolul euroregiunilor în politica 
europeană de vecinătate; 

3. subliniază faptul că PEV ar trebui abordată global pentru a stimula dezvoltarea economică 
în zonele de frontieră; subliniază impactul pozitiv pe care l-a avut flexibilizarea 
obligativității vizelor asupra micului trafic frontalier și asupra dezvoltării piețelor 
regionale, mai ales în privința categoriilor precum studenții, cercetătorii, oamenii de 
afaceri, artiștii sau jurnaliștii; în legătură cu acest aspect, solicită Comisiei să propună un 
amendament la articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 1931/2006 pentru a da o definiție 
mai cuprinzătoare a „zonelor de frontieră” și pentru a mări numărul persoanelor care dețin 
un permis de trecere locală a frontierei, permițându-le astfel să circule liber în întreaga 
regiune frontalieră;

4. observă că DG Politică Regională a Comisiei are o vastă experiență în gestionarea FEDER 
și este convins că ar fi în interesul obiectivelor IEVP să se țină seama de sfaturile DG 
Regio în legătură cu gestionarea fondurilor; consideră, așadar, că gestionarea acestor 
instrumente financiare în ceea ce privește programele de cooperare transfrontalieră ar 
trebui să treacă din nou în competența DG Regio, care a fost responsabilă de aceasta în 
trecut.


