
 

AD\880966PL.doc  PE472.053v03-00 

PL Zjednoczona w różnorodności PL 

  

 PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014 

 

Komisja Rozwoju Regionalnego 
 

2011/2157(INI) 

19.10.2011 

OPINIA 

Komisji Rozwoju Regionalnego 

dla Komisji Spraw Zagranicznych 

w sprawie przeglądu europejskiej polityki sąsiedztwa 

(2011/2157(INI)) 

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Lena Kolarska-Bobińska 



 

PE472.053v03-00 2/6 AD\880966PL.doc 

PL 

PA_NonLeg 



 

AD\880966PL.doc 3/6 PE472.053v03-00 

 PL 

WSKAZÓWKI 

Komisja Rozwoju Regionalnego zwraca się do Komisji Spraw Zagranicznych, właściwej dla 

tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących 

wskazówek: 

1. uważa, że zasady współpracy terytorialnej odnoszą się również do granic zewnętrznych 

i mają zasadnicze znaczenie dla poprawy rozwoju gospodarczego UE oraz ogólnych 

celów politycznych Unii w zakresie europejskiej polityki sąsiedztwa, w tym wspierania 

demokracji; jest zdania, że cele te można osiągnąć wyłącznie przy współpracy 

społeczeństwa obywatelskiego oraz władz regionalnych i lokalnych w celu zarówno 

znalezienia praktycznych sposobów zaspokojenia potrzeb miejscowej ludności, jak 

i uwzględnienia różnorodności warunków terytorialnych w krajach objętych EPS, przy 

jednoczesnym propagowaniu zasady pomocniczości i wielopoziomowego sprawowania 

rządów; podkreśla, że Komisja powinna rozszerzyć swoje zintegrowane podejście, tak aby 

zdecydowanie wspierać władze lokalne i regionalne, które są jednym z filarów EPS 

i gwarantów interesu publicznego; 

2. uważa, że w celu zmniejszenia przepaści rozwojowej i złagodzenia napięć między 

społecznościami podzielonymi przez granice EPS powinna wspierać praktyczne 

przedsięwzięcia transgranicznych władz lokalnych i regionalnych służące wzajemnemu 

zrównoważonemu rozwojowi, spójności społecznej i gospodarczej oraz umocnieniu 

otoczenia regulacyjnego dla przedsiębiorstw, które będzie wolne od korupcji; jest zdania, 

że transgraniczne władze lokalne i regionalne powinny nauczyć się lepszej koordynacji 

i wymiany sprawdzonych rozwiązań, tak aby wykorzystywać możliwości w zakresie 

wspólnego rozwoju; 

3. podkreśla duży potencjał europejskich ugrupowań współpracy terytorialnej (EUWT) 

obejmujących regiony leżące poza granicami zewnętrznymi; zachęca do zawierania 

z sąsiadującymi państwami trzecimi konkretnych umów w sprawie przyjmowania ustaw 

krajowych umożliwiających funkcjonowanie struktur EUWT na mocy ich prawa 

krajowego, a także do zawierania umów międzypaństwowych umożliwiających władzom 

lokalnym i regionalnym państw trzecich uczestnictwo w EUWT; 

4. podkreśla ogromną rolę euroregionów w osiągnięciu celów polityki spójności i zachęca 

Komisję do promowania i wspierania ich rozwoju, zwłaszcza w regionach 

przygranicznych, aby zwiększyć znaczenie euroregionów w europejskiej polityce 

sąsiedztwa; 

5. jest zdania, że w przyszłej EPS należy uwzględnić rolę regionów peryferyjnych w polityce 

zewnętrznej UE; zauważa, że dają one rzeczywistą szansę na wpływanie na zewnętrzną 

politykę UE, ponieważ umożliwiają Unii Europejskiej nawiązanie bliższych stosunków 

z licznymi krajami trzecimi oraz zajęcie się złożonymi kwestiami takimi jak nielegalna 

migracja; wzywa Komisję do zapewnienia większej elastyczności w odniesieniu do 

możliwości innowacyjnego finansowania wybranych projektów w zakresie polityki 

spójności, tak aby projekty te mogły być realizowane zarówno w regionach europejskich, 

jak i w państwach spoza UE, oraz by przynosiły tam korzyści; 
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6. uważa, że nowe podejście w ramach EPS musi umożliwiać realizację unijnych strategii 

makroregionalnych, a potencjał unijnych makroregionów, w których skład wchodzą kraje 

sąsiadujące z UE, należy w pełni wykorzystać na rzecz lepszej koordynacji priorytetów 

i projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania UE oraz krajów objętych 

EPS w celu uzyskania obopólnie korzystnych rezultatów oraz optymalizacji 

zainwestowanych zasobów; 

7. podkreśla, że aby europejska polityka sąsiedztwa napędzała rozwój gospodarczy regionów 

przygranicznych, należy ją postrzegać w szerokim kontekście; podkreśla korzyści płynące 

z łagodzenia przepisów wizowych dla realizacji projektów w ramach współpracy 

transgranicznej, lokalnego ruchu przygranicznego i dla rozwoju rynków regionalnych, 

w szczególności dla grup społecznych takich jak studenci, badacze, przedsiębiorcy, artyści 

czy dziennikarze; w związku z tym apeluje do Komisji o dostosowanie definicji „strefy 

przygranicznej” zgodnie z potrzebami terytorialnymi, tak aby – tam, gdzie takie działania 

są pożądane – zwiększyć liczbę posiadaczy zezwolenia na przekraczanie granicy 

w ramach małego ruchu granicznego, umożliwiając im tym samym swobodne 

przemieszczanie się w całej strefie przygranicznej; 

8. rozumie, że Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej ds. Rozwoju Regionalnego (DG 

Regio) posiada bogate doświadczenie w zarządzaniu EFRR, i jest przekonany, że 

korzystanie z jej opinii sprzyjałoby realizacji celów Europejskiego Instrumentu 

Sąsiedztwa i Partnerstwa; uważa zatem, że zarządzanie tymi narzędziami finansowymi 

związanymi z programami współpracy ponad granicami należy ponownie powierzyć DG 

Regio, która była za nie odpowiedzialna w przeszłości; 

9. zaznacza, że rola regionów ma kluczowe znaczenie dla powodzenia długookresowych 

reform społecznych i gospodarczych oraz dla zagwarantowania zrównoważonego 

rozwoju; uważa w związku z tym, że kraje partnerskie powinny aktywnie mobilizować 

zasoby krajowe oraz angażować przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego 

i przedsiębiorców w realizację przedsięwzięć oraz poszerzać ich kompetencje, tak aby 

uzyskać pozytywne rezultaty; 

10. uważa, że wzmocnienie Partnerstwa Wschodniego będzie miało kluczowe znaczenie dla 

rozwoju unijnych regionów przygranicznych; podkreśla, że Partnerstwo Wschodnie 

i rozwój regionalny muszą funkcjonować równolegle i powinny stymulować dwu- 

i wielostronną współpracę, taką jak umowy o wolnym handlu, a także odpowiednio 

finansowane wspólne przedsięwzięcia, takie jak wymiana kulturalna czy wymiana 

w ramach społeczeństwa obywatelskiego; 

11. podkreśla, że należy ożywić proces barceloński i Unię dla Śródziemnomorza 

w odniesieniu do rozwoju regionalnego, wspierając odpowiednią dwu- i wielostronną 

współpracę, taką jak umowy o wolnym handlu czy wymiana kulturalna i wymiana 

w ramach społeczeństwa obywatelskiego, szczególnie w kontekście niedawnych 

obiecujących wydarzeń w Afryce Północnej; 

12. podkreśla, że zarówno Partnerstwo Wschodnie, jak i Unia dla Śródziemnomorza mają 

kluczowe znaczenie dla rozwoju regionalnego; podkreśla, że niezależnie od ważnych 

wydarzeń politycznych rzeczone strategie polityczne należy traktować w bezstronny 

sposób, tak aby zapewnić odpowiednio wyważone podejście, szczególnie w kontekście 
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finansowym i instytucjonalnym. 
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