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JAVASLATOK

A Regionális Fejlesztési Bizottság felkéri a Külügyi Bizottságot mint illetékes bizottságot, 
hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele az alábbi javaslatokat:

1. üdvözli a Bizottság európai szomszédságpolitika megerősítéséről szóló közleményét, és 
hangsúlyozza, hogy ez a politika kulcsfontosságú eszköz abban, hogy szomszédainkat az 
Unióhoz való közeledésre ösztönözze, az európai értékrendszer végrehajtására bátorítsa, 
illetve fellendítse az Uniót körülvevő régiók gazdasági és társadalmi fejlődését, mivel az 
ilyen fejlődés mind az EU, mind a szomszédai érdekeit szolgálja;

2. úgy véli, hogy egy hatékony és kölcsönösen előnyös európai szomszédságpolitika 
ösztönözheti a jövőbeli EU-tagságban érdekelt szomszédos országokat arra, hogy 
összpontosítsanak előkészületeik minőségére, illetve azt eredményezheti, hogy – az 
általuk elért konkrét haladással összhangban – az EU hangot ad nyitottságának és 
támogatásának;

3. hangsúlyozza, hogy az európai szomszédságpolitika hatékonysága függ attól is, mennyire 
állnak készen a tagállamok az Unió négy alapvető szabadsága mögötti elvek 
alkalmazására a partnerállamokban, illetve úgy véli, hogy az ágazati megállapodásokat e 
cél elérése tekintetében gyakorlati eszközként kell szemlélni; 

4. hangsúlyozza a határon átnyúló együttműködési programok, illetve a szélesebb körű, 
egész EU-ra kiterjedő cserék alapvető fontosságát az európai szomszédságpolitika
végrehajtásában, és úgy véli, hogy e programoknak gazdasági, környezeti és kulturális
aspektusai kell, hogy legyenek;

5. felhívja a Bizottságot és a határon átnyúló együttműködési programokban, illetve a 
szélesebb körű, egész EU-ra kiterjedő cserékben érintett, nemzeti, regionális és helyi 
hatóságokat, hogy fogadjanak el egy, a kohéziós politika elvein – vagyis a partnerségen 
és a több éves tervezésen alapuló – decentralizált megközelítést, valamint hogy 
biztosítsanak több ösztönzést az alulról jövő együttműködéshez;

6. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy ösztönözzék a civil társadalom bevonását az 
európai szomszédságpolitika végrehajtásába és nyomon követésébe;

7. felhívja a Bizottságot, hogy alakítson ki iránymutatásokat a helyi és regionális hatóságok 
számára az európai szomszédságpolitika cselekvési terveinek végrehajtásában játszott 
egyedi szerepüket illetően, valamint hogy fejlessze tovább az európai 
szomszédságpolitikát;

8. ösztönzi a Bizottságot és a nemzeti, regionális és helyi hatóságokat testvérvárosi és 
testvérrégió-programok létrehozására;

9. fontosnak ítéli a helyi határforgalom vízumkövetelményeinek könnyítését, az Unióval 
határos régiók és a szomszédos országok egésze gazdasági fejlődésének ösztönzése 
érdekében;
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10. nézete szerint az európai szomszédságpolitikának része kell, hogy legyen a természeti 
katasztrófák megelőzése terén folytatott együttműködés, és ösztönzi a tagállamokat és a 
regionális és helyi hatóságokat, hogy e szempontot szerepeltessék határon átnyúló 
együttműködési programjaikban.
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