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NÁVRHY

Výbor pro regionální rozvoj vyzývá Výbor pro zahraniční věci jako příslušný výbor, aby do 
svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. vítá sdělení Komise o posílení evropské politiky sousedství (EPS) a zdůrazňuje, že je tato 
politika klíčovým nástrojem, který stimuluje země sousedící s EU k tomu, aby se jí 
přiblížily, podporuje zavedení evropského systému hodnot těmito zeměmi a posiluje 
hospodářský a sociální rozvoj regionů sousedících s EU, který je v zájmu jak EU, tak 
sousedních zemí;

2. domnívá se, že účinná a vzájemně výhodná EPS by měla povzbudit sousední země, které 
mají zájem o členství v EU, aby se soustředily na kvalitu svého přípravné úsilí a přimět 
EU k tomu, aby prokázala svoji otevřenost a podporu v souladu s konkrétním pokrokem 
těchto zemí;

3. zdůrazňuje, že účinnost EPS také závisí na připravenosti členských států uplatňovat 
zásady čtyř základních svobod Unie v partnerských státech a domnívá se, že by odvětvové 
dohody měly představovat praktické prostředky k dosažení tohoto cíle;

4. zdůrazňuje klíčový význam jak programů přeshraniční spolupráce, tak i širší výměny v 
rámci celé EU při provádění EPS a domnívá se, že tyto programy by měly zahrnovat 
ekonomické, environmentální, sociální a kulturní aspekty;

5. vyzývá Komisi a vnitrostátní, regionální a místní orgány zapojené do programů 
přeshraniční spolupráce a do širší výměny v rámci celé EU, aby přijaly decentralizovaný 
přístup založený na zásadách politiky soudržnosti, konkrétně partnerství a víceletém 
plánování a vytvořily více podnětů pro základní spolupráci;

6. vyzývá Komisi a členské státy, aby podpořily zapojení občanské společnosti do procesu 
provádění a monitorování EPS;

7. vyzývá Komisi, aby vypracovala pokyny pro místní a regionální orgány ohledně jejich 
zvláštní úlohy při provádění akčních plánů EPS a aby EPS nadále rozvíjela;

8. vyzývá Komisi a vnitrostátní, regionální a místní orgány, aby vypracovaly programy 
partnerství mezi městy a regiony;

9. považuje za důležité, aby se zjednodušily podmínky vízové povinnosti pro malý 
pohraniční styk, a to s cílem stimulovat hospodářský rozvoj v pohraničních regionech a v 
zemích sousedících s EU;

10 domnívá se, že EPS by také měla podporovat spolupráci v oblasti předcházení přírodním 
katastrofám a vyzývá členské státy a regionální a místní orgány, aby zahrnuly tento aspekt 
do jejich programů přeshraniční spolupráce;


