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ETTEPANEKUD

Regionaalarengukomisjon palub vastutaval väliskomisjonil lisada oma resolutsiooni 
ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. tervitab komisjoni teatist Euroopa naabruspoliitika (ENP) arendamise kohta ning rõhutab, 
et nimetatud poliitika on peamine vahend, mille abil innustada naaberriikide liidule 
lähendamist, julgustada neid rakendama Euroopa väärtussüsteemi ning hoogustada liiduga 
piirnevate piirkondade majandus- ja sotsiaalarengut, kuna sellised arengud on vajalikud 
nii ELi kui tema naabrite huvides;

2. on arvamusel, et tõhus ja vastastikku kasulik ENP peaks julgustama naaberriike, kes on 
huvitatud tulevasest ELi liikmestaatusest, keskenduma oma ettevalmistavate püüdluste 
kvaliteedile, ning tooma kaasa ELi avatuse ja toetuse vastavalt riikide konkreetsetele 
edusammudele;

3. rõhutab, et ENP tõhusus on samuti sõltuv liikmesriikide valmidusest kohaldada nende 
partnerriikides liidu nelja põhivabaduse aluspõhimõtteid, ja usub, et sektoriviisilisi 
kokkuleppeid peaks käsitlema kui praktilisi vahendeid eesmärgi saavutamiseks;

4. rõhutab piiriüleste koostööprogrammide ja laiemate, kogu ELi hõlmava teabevahetuse 
olulisust ENP rakendamisel ning on seisukohal, et need programmid peaksid sisaldama 
majanduslikke, keskkondlikke, sotsiaalseid ja kultuurilisi aspekte;

5. kutsub üles komisjoni ning piiriüleste koostööprogrammide ja kogu ELi hõlmava 
teabevahetusega seotud riiklikke, piirkondlikke ja kohalikke asutusi võtma vastu 
detsentraliseeritud lähenemisviisi, mis põhineb ühtekuuluvuspoliitika põhimõtetel, 
eelkõige partnerlusel ja mitmeaastasel planeerimisel, ning innustama rohkem koostööd 
rohujuuretasandil;

6. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles ergutama kodanikuühiskonna kaasamist ENP 
rakendamisse ja järelevalvesse;

7. kutsub komisjoni üles töötama välja suunised kohalikele ja piirkondlikele asutustele nende 
konkreetse rolli kohta ENP tegevuskavade rakendamisel ja ENPd edasi arendama;

8. julgustab komisjoni ning riiklikke, piirkondlikke ja kohalikke asutusi looma linnade ja 
piirkondade vahelisi sõprusprogramme;

9. peab oluliseks kohaliku piiriliikluse viisanõuete lihtsustamist, et ergutada majanduslikku 
arengut liiduga piirnevates piirkondades ja kõikides naaberriikides;

10. on seisukohal, et ENP peaks hõlmama ka koostööd loodusõnnetuste ennetamisel, ning 
julgustab liikmesriike ja piirkondlikke ning kohalikke asutusi lisama selle aspekti nende 
piiriülestesse koostööprogrammidesse.


