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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali jistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet Barranin, bħala l-
Kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni 
li se jadotta:

1. Jilqa' l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar it-tisħiħ tal-Politika Ewropea tal-viċinat 
(ENP) u jenfasizza li din il-politika hija għodda ewlenija biex tipprovdi inċentivi għall-
pajjiżi tal-viċinat tagħna sabiex jersqu eqreb lejn l-Unjoni Ewropea, biex tħeġġiġhom 
jimplimentaw sistema Ewropea ta' valuri u biex issaħħaħ l-iżvilupp ekonomiku u soċjali 
tar-reġjuni li jmissu ma' l-Unjoni, fejn żviluppi bħal dawn ikunu ta' interess kemm għall-
UE kif ukoll għall-ġirien tagħha;

2. Iqis li Politika Ewropea tal-Viċinat effiċjenti u ta' benefiċċju reċiproku għandha tħeġġeġ 
pajjiżi ġirien li huma interessati fi sħubija futura ma' l-UE biex jikkonċentraw fuq il-
kwalità ta' l-isforzi preparatorji tagħhom u din għandha tinkludi l-UE li turi t-trasparenza u 
l-appoġġ tagħha bi qbil mal-progress konkret tagħhom;

3. Jisħaq li l-effiċjenza tal-Politika Ewropea tal-Viċinat hija wkoll dipendenti fuq kemm l-
Istati Membri huma lesti li japplikaw il-prinċipji ta' l-erba' libertajiet fundamentali ta' l-
Unjoni fl-istati msieħba tagħha u temmen li ftehimiet settorjali għandhom jitqiesu bħala 
mezzi prattiċi biex jintlaħqu dawn il-miri; 

4. Jisħaq fuq l-importanza kruċjali ta' programmi ta' koperazzjoni bejn il-fruntieri kif ukoll 
skambji usa' ma' l-UE kollha biex tiġi implimentata l-Politika Ewropea tal-Viċinat u 
jikkunsidra li dawn il-programmi għandu jkollhom aspetti ekonomiċi, ambjentali, soċjali u 
kulturali;

5. Jitlob lill-Kummissjoni u lill-awtoritajiet nazzjonali, reġjunali u lokali involuti fi 
programmi ta' koperazzjoni bejn il-fruntieri u skambji ma' l-UE kollha biex jadottaw 
approċċ deċentralizzat ibbażat fuq il-prinċipji ta' politika ta' koeżjoni, b'mod speċjali 
sħubija u ppjanar plurijennali, u biex jipprovdu iżjed inċentivi għal koperazzjoni li tibda 
mill-pedamenti;

6. Jitlob lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jistimulaw l-involviment tas-soċjetà ċivili 
fl-implimentazzjoni u l-immonitorjar tal-Politika Ewropea tal-Viċinat ;

7. Jitlob lill-Kummissjoni biex tiżviluppa linji gwida għall-awtoritajiet lokali u reġjunali 
dwar l-irwol speċifiku tagħhom fl-implimentazzjoni tal-Pjanijiet ta' Azzjoni tal-Politika 
Ewropea tal-Viċinat u biex jiżviluppaw aktar il-Politika Ewropea tal-Viċinat;

8. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni u l-awtoritajiet nazzjonali, reġjunali u lokali biex iwaqqfu 
programmi ta' ġemellaġġ tal-bliet u r-reġjuni;

9. Iqis li hija importanti li jiġu ffaċilitati r-rekwiżiti tal-viża għal traffiku lokali mal-fruntieri 
sabiex jiġi stimulat l-iżvilupp ekonomiku f'reġjuni mal-fruntieri ta' l-Unjoni u fil-pajjiżi 
ġirien.
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10. Huwa ta' l-opinjoni li l-Politika Ewropea tal-Viċinat għandha tinkludi wkoll koperazzjoni 
fil-prevenzjoni ta' diżastri naturali u jħeġġeġ kemm lill-Istati Membri kif ukoll lill-
awtoritajiet reġjunali u lokali biex jinkludu dan l-aspett fil-programmi ta' koperazzjoni 
bejn il-fruntieri.


