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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, που 
είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες 
προτάσεις:

1. επικροτεί την ανακοίνωση της Επιτροπής για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής πολιτικής 
γειτονίας (ΕΠΓ) και υπογραμμίζει το γεγονός ότι η εν λόγω πολιτική αποτελεί βασικό 
εργαλείο για την παροχή κινήτρων στις γειτονικές μας χώρες ώστε να προσεγγίσουν 
περισσότερο την Ένωση, για την ενθάρρυνσή τους ώστε να εφαρμόσουν ένα ευρωπαϊκό 
σύστημα αξιών και για την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης των 
περιφερειών που συνορεύουν με την Ένωση, καθώς αυτές οι εξελίξεις θα ήταν επωφελείς 
τόσο για την ΕΕ όσο και για τις γειτονικές της χώρες·

2. θεωρεί ότι μια αποτελεσματική και αμοιβαία επωφελής ΕΠΓ θα πρέπει να ενθαρρύνει τις 
γειτονικές χώρες οι οποίες ενδιαφέρονται να προσχωρήσουν μελλοντικά στην ΕΕ να 
επικεντρωθούν στην ποιότητα των προπαρασκευαστικών προσπαθειών τους και θα πρέπει 
να συνεπάγεται την επίδειξη από μέρους της ΕΕ ευρύτητας πνεύματος και στήριξης, 
σύμφωνα με την πρόοδο που έχουν επιτύχει·

3. τονίζει ότι η αποτελεσματικότητα της ΕΠΓ εξαρτάται επίσης από την ετοιμότητα των 
κρατών μελών να εφαρμόσουν τις αρχές στις οποίες στηρίζονται οι τέσσερις θεμελιώδεις 
ελευθερίες της Ένωσης στα κράτη εταίρους και πιστεύει ότι οι τομεακές συμφωνίες θα 
πρέπει να θεωρούνται ως ένα πρακτικό μέσο για την επίτευξη αυτού του στόχου· 

4. τονίζει τη μεγάλη σημασία των προγραμμάτων διασυνοριακής συνεργασίας, καθώς και 
των ευρύτερων ανταλλαγών σε επίπεδο ΕΕ όσον αφορά την εφαρμογή της ΕΠΓ και 
θεωρεί ότι τα εν λόγω προγράμματα θα πρέπει να περιλαμβάνουν οικονομικές, 
περιβαλλοντικές, κοινωνικές και πολιτιστικές πτυχές·

5. καλεί την Επιτροπή και τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές που συμμετέχουν σε 
προγράμματα διασυνοριακής συνεργασίας και σε ανταλλαγές σε επίπεδο ΕΕ να 
υιοθετήσουν μια αποκεντρωμένη προσέγγιση βασισμένη στις αρχές της πολιτικής 
συνοχής, και συγκεκριμένα στις εταιρικές σχέσεις και τον πολυετή προγραμματισμό, και 
να παράσχουν περισσότερα κίνητρα για την ενίσχυση της συνεργασίας σε επίπεδο βάσης·

6. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή της κοινωνίας των 
πολιτών στην εφαρμογή και την παρακολούθηση της ΕΠΓ·

7. καλεί την Επιτροπή να καταρτίσει κατευθυντήριες γραμμές για τις τοπικές και 
περιφερειακές αρχές σε σχέση με τον ειδικό ρόλο τους στην εφαρμογή σχεδίων δράσης 
της ΕΠΓ, καθώς και να αναπτύξει περαιτέρω την ΕΠΓ·

8. προτρέπει την Επιτροπή και τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές να εκπονήσουν 
προγράμματα αδελφοποίησης πόλεων και περιφερειών·

9. θεωρεί σημαντική την απλοποίηση των απαιτήσεων για τη χορήγηση θεώρησης 
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διαβατηρίου για την τοπική διασυνοριακή κυκλοφορία, ούτως ώστε να ενισχυθεί η 
οικονομική ανάπτυξη σε περιφέρειες που συνορεύουν με την Ένωση καθώς και σε 
ολόκληρη την επικράτεια των γειτονικών χωρών·

10. θεωρεί ότι η ΕΠΓ θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει τη συνεργασία στον τομέα της 
πρόληψης φυσικών καταστροφών και προτρέπει τα κράτη μέλη καθώς και τις 
περιφερειακές και τοπικές αρχές να ενσωματώσουν αυτή την παράμετρο στα 
προγράμματα διασυνοριακής συνεργασίας τους.
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