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NÁVRHY

Výbor pre regionálny rozvoj vyzýva Výbor pre zahraničné veci, aby ako gestorský výbor 
zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. domnieva sa, že zásady územnej spolupráce sa vzťahujú aj na vonkajšie hranice a sú 
kľúčovým nástrojom na zlepšenie hospodárskeho vývoja EÚ a vo všeobecnosti aj 
politických cieľov EÚ v oblasti európskej susedskej politiky, a to vrátane podpory 
demokracie; zastáva názor, že tieto ciele sa dajú dosiahnuť len v spolupráci ako 
s občianskou spoločnosťou tak s regionálnymi a miestnymi orgánmi; zdôrazňuje, že 
Komisia by mala svoj integrovaný prístup rozšíriť, aby jasne podporila miestne 
a regionálne orgány ako jedny zo svojich základných pilierov a garantov všeobecného 
záujmu;

2. zdôrazňuje významnú úlohu, ktorú euroregióny zohrávajú pri plnení cieľov politiky 
súdržnosti a nabáda Komisiu, aby podporovala ich rozvoj a pomáhala im v ňom, najmä 
v pohraničných oblastiach, s cieľom posilniť úlohu euroregiónov v rámci európskej 
susedskej politiky; 

3. zdôrazňuje, že o európskej susedskej politike by sa malo uvažovať v širších súvislostiach, 
aby sa podporil hospodársky rozvoj v pohraničných oblastiach; zdôrazňuje pozitívny 
vplyv uvoľnenia vízového režimu na malý pohraničný styk a rozvoj regionálnych trhov, 
najmä pre také skupiny ako sú študenti, výskumní pracovníci, podnikatelia, umelci alebo 
novinári; v tejto súvislosti vyzýva Komisiu, aby navrhla zmenu článku 3 nariadenia (ES) 
č. 1931/2006 s cieľom rozšíriť vymedzenie „pohraničná oblasť“ a zvýšiť počet osôb s 
oprávnením na malý pohraničný styk, ktorý by im umožnil voľne sa pohybovať v celej 
pohraničnej oblasti;

4. uznáva, že GR Komisie pre regionálny rozvoj má bohaté skúsenosti so správou 
Európskeho fondu regionálneho rozvoja a je presvedčený, že by bolo v záujme cieľov 
nástroja európskeho susedstva a partnerstva, aby sa v otázkach správy fondov ťažilo z rád 
GR pre regionálny rozvoj; je preto presvedčený, že správa týchto finančných nástrojov 
týkajúca sa programov cezhraničnej spolupráce by sa mala vrátiť na GR pre regionálny 
rozvoj, ktoré bolo za ne v minulosti zodpovedné.


