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FORSLAG

Regionaludviklingsudvalget opfordrer Udenrigsudvalget, som er korresponderende udvalg, til 
at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. glæder sig over Kommissionens meddelelse om styrkelse af EU's naboskabspolitik (ENP)
og understreger, at denne politik er et vigtigt instrument, der skal tjene som incitament for
vore nabolande til at rykke tættere på Unionen og indføre et europæisk værdisystem, og 
som skal sætte yderligere gang i den økonomiske og sociale udvikling i de regioner, der 
grænser op til Unionen, idet sådanne udviklinger vil være af interesse både for EU og dets 
nabolande;

2. mener, at en effektiv ENP til gensidig fordel bør tilskynde nabolande, som er interesseret i 
fremtidigt medlemskab af EU, til at koncentrere sig om kvaliteten af deres forberedelser 
med henblik på medlemskab og bør medføre, at EU viser åbenhed og yder støtte i 
overensstemmelse med disse landes konkrete fremskridt;

3. understreger, at ENP's effektivitet også er afhængig af, om medlemsstaterne er rede til at 
anvende principperne for Unionens fire grundlæggende frihedsrettigheder i deres 
partnerlande, og mener, at sektorbestemte aftaler bør anses for at være et praktisk middel 
til opnåelse af dette mål;

4. understreger den altafgørende betydning af grænseoverskridende samarbejdsprogrammer 
såvel som bredere EU-udveksling i forbindelse med gennemførelse af ENP, og mener, at 
disse programmer bør omfatte økonomiske, miljømæssige, sociale og kulturelle aspekter;

5. opfordrer Kommissionen og de nationale, regionale og lokale myndigheder, der er 
involveret i grænseoverskridende samarbejdsprogrammer og bredere EU-udveksling, til at 
vedtage en decentraliseret strategi baseret på samhørighedspolitikkens principper, dvs. 
partnerskab og flerårig planlægning, og i større udstrækning tilskynde til
græsrodssamarbejde;

6. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at fremme civilsamfundets inddragelse i 
gennemførelsen af og kontrollen med ENP;

7. opfordrer Kommissionen til at udarbejde retningslinjer for de lokale og regionale 
myndigheder om deres særlige rolle i forbindelse med gennemførelsen af ENP's 
handlingsplaner og til at videreudvikle ENP;

8. opfordrer Kommissionen og de nationale, regionale og lokale myndigheder til at 
udarbejde venskabsby- og venskabsregionsprogrammer;

9. finder det vigtigt, at visumkravene for den lokale grænsetrafik lempes for at fremme den 
økonomiske udvikling i regioner, der grænser op til Unionen, og i nabolandene;

10. mener, at ENP også bør føre til samarbejde inden for forebyggelse af naturkatastrofer, og 
tilskynder medlemsstaternes såvel som de regionale og lokale myndigheder til at medtage 
dette aspekt i deres grænseoverskridende samarbejdsprogrammer.
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