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POBUDE

Odbor za regionalni razvoj poziva Odbor za zunanje zadeve kot pristojni odbor, da v svoj 
predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. meni, da načela ozemeljskega sodelovanja veljajo tudi za zunanje meje in so osrednje 
orodje za okrepitev gospodarskega razvoja EU ter izboljšanje skupnih ciljev evropske 
sosedske politike EU, tudi spodbujanja demokracije; meni, da je mogoče te cilje izpolniti 
le s sodelovanjem civilne družbe ter regionalnih in lokalnih oblasti; poudarja, da bi morala 
Komisija razširiti celovit pristop ter tako jasno podpreti lokalne in regionalne oblasti, jim 
biti v oporo ter jamčiti za uresničevanje splošnega interesa;

2. poudarja, kako pomembna je vloga evroregij pri izpolnjevanju ciljev kohezijske politike, 
ter poziva Komisijo, naj spodbuja njihov razvoj in pripomore k njemu, zlasti v obmejnih 
regijah, da bi povečali vlogo evroregij v evropski sosedski politiki; 

3. poudarja, da bi bilo treba evropsko sosedsko politiko obravnavati v širšem kontekstu, da 
bi spodbudili gospodarski razvoj obmejnih območij; poudarja pozitiven vpliv ohlapnejših 
vizumskih obveznosti na lokalni mejni promet in razvoj regionalnih trgov, predvsem za 
skupine, kot so študenti, raziskovalci, poslovneži, umetniki in novinarji; v zvezi s tem 
poziva Komisijo, naj predlaga spremembo člena 3 uredbe (ES) št. 1931/2006, da bi 
razširili opredelitev pojma „obmejno območje“ in povečali število imetnikov pravic za 
lokalno prečkanje meje, s čimer bi jim omogočili prosto gibanje v celotni obmejni regiji;

4. je seznanjen s tem, da ima generalni direktorat Komisije za regionalni razvoj bogate 
izkušnje z upravljanjem Evropskega sklada za regionalni razvoj, in je prepričan, da bi bilo 
v interesu ciljev Evropskega instrumenta sosedstva in partnerstva, če bi se pri upravljanju 
sredstev oprli na nasvete tega generalnega direktorata; zato verjame, da bi bilo treba 
upravljanje teh finančnih orodij, povezanih s programi čezmejnega sodelovanja, ponovno 
zaupati GD REGIO, ki je v preteklosti že bil odgovoren za to nalogo.


