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IEROSINĀJUMI

Reģionālās attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Ārlietu komiteju savā rezolūcijas 
priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. atzinīgi vērtē Komisijas paziņojumu par Eiropas kaimiņattiecību politikas (EKP) 
stiprināšanu un uzsver, ka šī politika ir svarīgs instruments, lai motivētu mūsu 
kaimiņvalstis veidot ciešākas attiecības ar Eiropas Savienību, mudinātu ieviest Eiropas 
vērtību sistēmu un veicinātu ekonomisko un sociālo attīstību reģionos, kuri robežojas ar
Eiropas Savienību, jo šī attīstība atbilst gan ES, gan kaimiņvalstu interesēm;

2. uzskata, ka efektīvai un abpusēji izdevīgai EKP vajadzētu rosināt, lai kaimiņvalstis, kuras 
nākotnē vēlas kļūt par ES dalībvalstīm, pievērstu lielu uzmanību sagatavošanās darbu 
kvalitātei, kā arī mudināt Eiropas Savienību atbilstoši šo valstu konkrētajiem 
sasniegumiem izrādīt tām pretimnākšanu un atbalstu;

3. uzsver, ka EKP efektivitāte ir atkarīga arī no dalībvalstu gatavības attiecībā uz 
partnervalstīm piemērot ES četru pamatbrīvību principus, un uzskata, ka par praktisku 
līdzekli šā mērķa sasniegšanai būtu uzskatāmi sektorālie nolīgumi;

4. uzsver, ka EKP īstenošanā būtiska nozīme piemīt pārrobežu sadarbības programmām, kā 
arī plašākai apmaiņai ES mērogā, un uzskata, ka šīm programmām būtu jāaptver 
ekonomikas, vides, sociālie un kultūras aspekti;

5. aicina Komisiju, kā arī valstu, reģionālās un vietējās varas iestādes, kas iesaistītas 
pārrobežu sadarbības programmās un ES mēroga apmaiņā, uzsākt decentralizētu, uz 
kohēzijas politikas principiem, proti, partnerību un daudzgadu plānošanu, balstītu pieeju 
un radīt lielākus stimulus sadarbībai vienkāršo iedzīvotāju līmenī;

6. aicina Komisiju un dalībvalstis veicināt pilsoniskās sabiedrības iesaistīšanos EKP 
īstenošanā un pārraudzībā;

7. aicina Komisiju izstrādāt pamatnostādnes attiecībā uz vietējo un reģionālo varas iestāžu 
īpašo nozīmi EKP rīcības plānu īstenošanā un turpināt darbu pie EKP izveides;

8. mudina Komisiju, kā arī valsts, reģionālās un vietējās varas iestādes veidot pilsētu un 
reģionu sadraudzības programmas;

9. uzskata, ka ir svarīgi atvieglot vīzu režīmu vietējai pierobežas satiksmei, lai veicinātu 
ekonomisko attīstību gan reģionos, kuri robežojas ar Eiropas Savienību, gan arī visās 
kaimiņvalstīs;

10. uzskata, ka EKP būtu jārosina sadarbība dabas katastrofu novēršanā, un mudina 
dalībvalstis, kā arī reģionālās un vietējās varas iestādes paredzēt šādu aspektu pārrobežu 
sadarbības programmās.
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