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EHDOTUKSIA

Aluekehitysvaliokunta kehottaa asiasta vastaavaa ulkoasiainvaliokuntaa sisällyttämään 
seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1. pitää myönteisenä komission tiedonantoa Euroopan naapuruuspolitiikan (ENP) 
lujittamisesta ja korostaa, että kyseinen politiikka on tärkeä työkalu, jonka avulla 
naapurimaita kannustetaan tulemaan lähemmäs unionia ja toteuttamaan Euroopan 
arvojärjestelmää sekä nopeutetaan unionin raja-alueiden taloudellista ja sosiaalista 
kehitystä, mikä on sekä EU:n että sen naapureiden edun mukaista;

2. katsoo, että tehokas ja kumpaakin hyödyttävä ENP rohkaisee tulevasta EU-jäsenyydestä 
kiinnostuneita naapurimaita kiinnittämään huomiota valmistelutoimiensa laatuun ja saa
EU:n osoittamaan avoimuutensa ja tukensa valmistelun edistyessä konkreettisesti;

3. korostaa, että ENP:n tehokkuus riippuu myös jäsenvaltioiden valmiudesta soveltaa 
unionin neljän perusvapauden perustana olevia periaatteita kumppanimaissaan, ja on sitä 
mieltä, että sektorikohtaiset sopimukset olisi nähtävä tähän tavoitteeseen tähtäävinä 
käytännön toimina; 

4. korostaa rajat ylittävien yhteistyöohjelmien sekä koko EU:n laajuisten vaihtojen 
ratkaisevan tärkeää merkitystä ENP:n täytäntöönpanossa ja katsoo, että näissä ohjelmissa 
olisi otettava huomioon taloudelliset, ympäristöä koskevat, sosiaaliset ja kulttuuriin 
liittyvät seikat;

5. kehottaa komissiota sekä rajat ylittävään yhteistyöhön ja EU:n laajuisiin vaihtoihin
osallistuvia kansallisia, alueellisia ja paikallisia viranomaisia ottamaan käyttöön
yhteenkuuluvuuspolitiikan periaatteisiin, kumppanuuteen ja monivuotiseen suunnitteluun, 
perustuvan hajautetun lähestymistavan ja lisäämään perustason yhteistyön kannustimia;

6. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita edistämään kansalaisyhteiskunnan osallistumista
ENP:n täytäntöönpanoon ja seurantaan;

7. kehottaa komissiota laatimaan paikallisille ja alueellisille viranomaisille suuntaviivoja, 
jotka koskevat heidän erityisasemaansa ENP:n toimintaohjelmien toteuttamisessa ja 
ENP:n kehittämisessä edelleen;

8. rohkaisee komissiota sekä kansallisia, alueellisia ja paikallisia viranomaisia kehittämään
ystävyyskaupunki- ja -alueohjelmia;

9. pitää tärkeänä paikallista rajaliikennettä koskevien viisumivaatimusten helpottamista, 
koska se edistää unionin raja-alueiden ja naapurimaiden taloudellista kehitystä;

10. katsoo, että ENP:hen olisi kuuluttava myös yhteistyö luonnononnettomuuksien sattuessa, 
ja kannustaa jäsenvaltioita sekä alueellisia ja paikallisia viranomaisia sisällyttämään tämän 
asian rajat ylittäviin yhteistyöohjelmiinsa.
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