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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по регионално развитие приканва водещата комисия по външни работи да 
включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1. Приветства съобщението на Комисията относно укрепването на европейската 
политика на добросъседство (ЕПД) и подчертава, че тази политика е ключов 
инструмент за предоставяне на стимули за съседните на Съюза страни за 
доближаване до него, за насърчаването им за прилагане на европейска система на 
ценности и за подпомагане на икономическото и социално развитие на граничещите 
със Съюза региони, като всичко това е в полза както на ЕС, така и на неговите 
съседи;

2. Счита, че ефективната и взаимноизгодна европейска политика на добросъседство 
следва да насърчи съседните страни, които са заинтересовани от бъдещо членство в 
ЕС, да насочат вниманието си към качеството на своите усилия по подготовката за 
членство и следва да включва проява от страна на ЕС на неговия открит характер и 
подкрепа в съответствие с постигнатия от тези страни напредък;

3. Подчертава, че ефективността на европейската политика на добросъседство зависи 
също от готовността на държавите-членки да прилагат в техните страни партньори 
принципите, залегнали в основата на четирите основни свободи на Съюза, и смята, 
че отрасловите споразумения следва да се възприемат като практически способ за 
постигане на тази цел; 

4. Изтъква ключовото значение на програмите за трансгранично сътрудничество, 
както и по-широкообхватния обмен в рамките на целия ЕС по изпълнение на 
европейската политика за добросъседство и счита, че тези програми следва да 
включват аспекти, свързани с икономиката, околната среда, обществото и 
културата;

5. Призовава Комисията и органите на национално, регионално и местно равнище, 
участващи в програмите за трансгранично сътрудничество и обмена в рамките на 
целия ЕС, да възприемат децентрализиран подход, основаващ се на принципите на 
политиката за сближаване, по-специално партньорство и многогодишно планиране, 
и да предоставят повече стимули за сътрудничество от страна на обикновените 
граждани;

6. Призовава Комисията и държавите-членки да насърчават участието на 
гражданското общество в изпълнението и наблюдението на европейската политика 
на добросъседство;

7. Призовава Комисията да разработи насоки за органите на местно и регионално 
равнище относно тяхната специфична роля при изпълнение на плановете за 
действие в рамките на европейската политика на добросъседство и да доразвие тази 
политика;

8. Насърчава Комисията и органите на национално, регионално и местно равнище да 
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създадат програми за побратимяване между градове и региони;

9. Счита, че е важно да се облекчат изискванията за издаване на виза за 
трансграничното движение на местно равнище с цел да се насърчи икономическото 
развитие в регионите, граничещи със Съюза, и в рамките на целите съседни страни;

10. Заема становището, че ЕПД следва също да обхваща сътрудничество в рамките на 
предотвратяването на природни бедствия и насърчава държавите-членки, както и 
органите на регионално и местно равнище да включат този аспект в своите 
програми за трансгранично сътрудничество.


