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JAVASLATOK 

A Regionális Fejlesztési Bizottság felhívja a Külügyi Bizottságot mint illetékes bizottságot, 

hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat: 

1. úgy véli, hogy a területi együttműködés elvei a külső határokra is alkalmazandók, és 

kulcsfontosságú eszközök az Unió gazdasági fejlődésének fokozása, valamint az Unió 

szomszédságpolitikával kapcsolatos átfogó politikai céljai – többek között a demokrácia 

előmozdítása – szempontjából; úgy véli, hogy ezeket a célokat csak a civil társadalom, 

valamint a regionális és helyi hatóságok közötti együttműködés révén lehet megvalósítani, 

egyrészt hogy gyakorlati megoldást találjanak a polgárok szükségleteinek helyszínen 

történő kielégítésére, másrészt hogy figyelembe vegyék az ESZP-országokon belüli 

területi helyzetek sokféleségét, egyszersmind előmozdítva a szubszidiaritás és a 

többszintű kormányzás elvét; hangsúlyozza, hogy a Bizottságnak ki kellene terjesztenie 

integrált megközelítését az ESZP egyik pillérét képező és a közérdeket garantáló helyi és 

regionális hatóságok határozott támogatása érdekében; 

2. úgy véli, hogy a határokon átnyúló közösségek közötti fejlettségbeli különbségek és 

feszültségek csökkentése érdekében az ESZP-nek támogatnia kellene a határokon átnyúló 

helyi és regionális hatóságok olyan gyakorlati projektjeit, melyek célja a fenntartható 

közös fejlődés, a társadalmi és gazdasági kohézió, valamint a korrupciómentes, erős üzleti 

szabályozási keret kialakítása; úgy véli, hogy a helyi és regionális hatóságoknak meg kell 

tanulniuk a jobb együttműködés és bevált gyakorlataik megosztásának módjait annak 

érdekében, hogy ki tudják aknázni a közös fejlődési lehetőségeket; 

3. hangsúlyozza a külső határokon túli régiókat is felölelő európai területi együttműködési 

csoportosulásokban (EGTC) rejlő óriási lehetőségeket; ösztönzi egyedi megállapodások 

megkötését a szomszédos harmadik országokkal a nemzeti jog szerinti EGTC-struktúrákat 

lehetővé tevő nemzeti jogszabályok, valamint a harmadik országok helyi és regionális 

hatóságainak az EGTC-kben való részvételét lehetővé tevő államközi megállapodások 

bevezetése céljából; 

4. hangsúlyozza az eurorégiók kiemelkedő szerepét a kohéziós politika célkitűzéseinek 

elérésében, és ösztönzi a Bizottságot, hogy mozdítsa elő és segítse fejlesztésüket, 

különösen a határ menti régiókban, ily módon fokozva az eurorégióknak az európai 

szomszédságpolitikában játszott szerepét; 

5. úgy véli, hogy a jövőbeli európai szomszédságpolitikának tekintetbe kellene vennie a 

legkülső régióknak az uniós  külkapcsolati politikában betöltött szerepét; megjegyzi, hogy 

a legkülső régiók valódi lehetőséget jelentenek az Unió külpolitikájának befolyásolására, 

mivel lehetővé teszik az Unió számára egyrészt azt, hogy szorosabb kapcsolatokat 

alakítson ki számos harmadik országgal, másrészt azt, hogy kezeljen az olyan összetett 

kérdéseket, mint az illegális migráció; felszólítja a Bizottságot, hogy biztosítson nagyobb 

rugalmasságot a kohéziós politika egyes kiválasztott projektjeinek innovatív 

finanszírozási lehetőségei tekintetében, hogy azokat mind az európai, mind a harmadik 

országbeli régiókban megvalósíthassák, és azoknak egyaránt a javára váljon; 

6. azon a véleményen van, hogy az ESZP-vel kapcsolatos új megközelítésnek az Unió 
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makroregionális stratégiáit is el kell ismernie, valamint hogy az Unióval szomszédos 

országokat is felölelő uniós makrorégiókban rejlő lehetőségeket teljes mértékben ki kell 

használni az uniós tagállamok és az ESZP-országok számára közös érdekű prioritások és 

projektek megfelelőbb összehangolása, következésképpen pedig a mindkét fél számára 

pozitív eredmények elérése és a befektetett erőforrások optimalizálása érdekében; 

7. hangsúlyozza, hogy az európai szomszédságpolitikát tágan kell értelmezni a szomszédos 

területek gazdasági fejlődésének fellendítése érdekében; kiemeli a vízumkövetelmények 

enyhítésének pozitív hatását a határokon átnyúló együttműködésre irányuló projektek 

megvalósítására, a kishatárforgalomra és a regionális piacok fejlődésére, különösen a 

diákok, kutatók, üzletemberek, művészek vagy újságírók tekintetében; ennek kapcsán 

felszólítja a Bizottságot, hogy a területi igények alapján igazítsa ki a „határ menti terület” 

meghatározását azzal a céllal, hogy – amennyiben ez kívánatos – növelje a kishatár-

átlépési jogokkal rendelkezők számát, lehetővé téve számukra, hogy a teljes határrégióban 

szabadon mozogjanak; 

8. úgy tudja, hogy a Bizottság Regionális Fejlesztési Főigazgatósága (DG Regio) hatalmas 

tapasztalattal rendelkezik az Európai Regionális Fejlesztési Alap kezelésével 

kapcsolatban, és meg van győződve arról, hogy az Európai Szomszédsági és Partnerségi 

Támogatási Eszköz javára válna a DG Regio az alapok kezelésével kapcsolatos 

tanácsainak megfogadása; ezért úgy véli, hogy e pénzügyi eszközöknek a határokon 

átnyúló együttműködési programokra vonatkozó kezelését újra a Regionális Fejlesztési 

Főigazgatóságra kellene bízni, amely a múltban már ellátta ezt a feladatot; 

9. hangsúlyozza, hogy a régiók szerepe kulcsfontosságú a hosszú távú társadalmi és 

gazdasági reformok sikerének biztosításához és a fenntartható fejlődés garantálásához; 

ezért úgy véli, hogy a partnerországoknak ténylegesen mozgósítaniuk kell belső 

erőforrásaikat, a projektek végrehajtásába pedig be kell vonniuk a civil társadalmat és az 

üzleti közösséget, ekként növelve felelősségüket a kedvező eredmények elérése céljából; 

10. úgy véli, hogy a keleti partnerség megerősítése központi szerepet fog játszani az Unió 

határ menti régióinak fejlődésében; hangsúlyozza, hogy a keleti partnerségnek és a 

regionális fejlődésnek együtt kell megvalósulniuk, és ösztönözniük kell a két- és 

többoldalú együttműködést – például a szabadkereskedelmi megállapodásokat –, valamint 

a kulturális és civil társadalmi cserékhez hasonló, megfelelően finanszírozott közös 

projekteket; 

11. hangsúlyozza, hogy a barcelonai folyamatot és a Mediterrán Uniót újjá kellene éleszteni a 

regionális fejlődéssel kapcsolatban, a megfelelő két- és többoldalú együttműködés – 

például a szabadkereskedelmi megállapodások, illetve a kulturális és civil társadalmi 

cserék – ösztönzése mellett, különösen a közelmúltban végbement, biztató észak-afrikai 

események fényében; 

12. hangsúlyozza, hogy a keleti partnerség és a Mediterrán Unió egyaránt létfontosságú a 

regionális fejlődéshez; hangsúlyozza, hogy a különösen pénzügyi és intézményi 

értelemben megfelelően kiegyensúlyozott megközelítés biztosítása érdekében – a jelentős 

politikai események ellenére – ezeket a politikákat egyenlően kell kezelni. 
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