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FÖRSLAG

Utskottet för regional utveckling uppmanar utskottet för utrikesfrågor att som ansvarigt 
utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet anser att principerna om territoriellt samarbete bör tillämpas även vid 
EU:s yttre gränser och att de utgör ett mycket viktigt styrmedel för att förbättra 
EU:s ekonomiska utveckling och för att uppnå EU:s övergripande politiska mål för den 
europeiska grannskapspolitiken, inklusive främjandet av demokrati. Parlamentet anser att 
dessa målsättningar enbart kan uppnås i samarbete med såväl det civila samhället som 
regionala och lokala myndigheter, och betonar att kommissionen bör utvidga sitt 
integrerade arbetssätt så att lokala och regionala myndigheter tydligt stöds i sin roll som 
en av hörnstenarna i detta arbetssätt och som borgenärer för allmänhetens intressen.

2. Europaparlamentet framhåller Euroregionernas mycket viktiga bidrag till uppnåendet av 
de sammanhållningspolitiska målen, och uppmuntrar kommissionen att främja och stödja 
dessa regioners utveckling, särskilt i gränsområden, i syfte att stärka deras roll i den 
europeiska grannskapspolitiken. 

3. Europaparlamentet framhåller att den europeiska grannskapspolitiken bör ses i ett brett 
perspektiv för att den ska kunna ge fart åt den ekonomiska utvecklingen i gränsområden. 
Parlamentet betonar den positiva effekt som mindre stränga viseringskrav har på lokal 
gränstrafik och på utvecklingen av regionala marknader, särskilt avseende bland annat 
studenter, forskare, affärsmän, artister och journalister. I detta sammanhang uppmanar 
parlamentet kommissionen att lägga fram ett ändringsförslag till artikel 3 i förordning 
(EG) nr 1931/2006, som syftar till att utvidga definitionen av ”gränsområde” och till att ge 
fler människor tillstånd för lokal gränstrafik, så att de kan röra sig fritt i hela 
gränsregionen.

4. Kommissionens generaldirektorat för regionalpolitik har mycket stor erfarenhet av 
förvaltningen av Eruf, och Europaparlamentet är övertygat om att man, genom att ta till 
vara på denna erfarenhet vid förvaltningen av fonder, lättare skulle kunna nå upp till 
målen för det europeiska grannskaps- och partnerskapsinstrumentet. Parlamentet anser 
därför att förvaltningen av dessa finansiella verktyg med hänseende på 
gränsöverskridande samarbetsprogram bör återgå till GD Regio, som var ansvarigt för 
förvaltningen tidigare.


