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SUGGESTIES

De Commissie regionale ontwikkeling verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
buitenlandse zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. is verheugd over de mededeling van de Commissie betreffende de versterking van het 
Europees nabuurschapsbeleid (ENB) en de nadruk die zij erop legt dat dit beleid een
essentieel instrument is om onze buurlanden te stimuleren toenadering tot de Unie te 
zoeken, om hen aan te moedigen zich een Europees waardenstelsel eigen te maken en om 
de economische en sociale ontwikkeling van aan de Unie grenzende gebieden te 
bevorderen, hetgeen voor zowel de EU als voor haar buurlanden van belang is; 

2. is van mening dat de buurlanden die in de toekomst tot de EU willen toetreden via een 
doeltreffend en voor beide partijen gunstig ENB moeten worden aangemoedigd zich op de 
kwaliteit van hun voorbereidende inspanningen toe te leggen en dat zulk beleid ook moet 
inhouden dat de EU van haar kant, naar gelang van hun concrete vorderingen, openheid 
toont en haar steun laat blijken;

3. benadrukt dat de doeltreffendheid van het ENB ook afhankelijk is van de bereidheid van 
de lidstaten om de beginselen die aan de vier fundamentele vrijheden van de Unie ten 
grondslag liggen in hun partnerstaten toe te passen en is van oordeel dat sectorale 
overeenkomsten hierbij als een praktisch middel moeten worden gezien om dit doel te 
bereiken;

4. benadrukt het cruciale belang van grensoverschrijdende samenwerkingsprogramma's, 
alsook van bredere uitwisselingen in EU-verband bij de tenuitvoerlegging van het ENB en 
is van mening dat in deze programma’s rekening moet worden gehouden met 
economische, ecologische, sociale en culturele aspecten;

5. verzoekt de Commissie en de nationale, regionale en lokale overheden die bij 
grensoverschrijdende samenwerkingsprogramma’s en uitwisselingen in EU-verband 
betrokken zijn, om een gedecentraliseerde aanpak te hanteren, gebaseerd op de 
grondbeginselen van het cohesiebeleid, namelijk partnerschap en meerjarenplanning, en 
om meer stimulansen te bieden voor samenwerking tussen de gewone burgers;

6. roept de Commissie en de lidstaten op de betrokkenheid van de burgermaatschappij bij de 
tenuitvoerlegging van en controle op het ENB te stimuleren;

7. verzoekt de Commissie om richtsnoeren op te stellen voor lokale en regionale overheden 
betreffende hun specifieke rol bij de tenuitvoerlegging van de actieplannen van het ENB 
en om het ENB verder te ontwikkelen;

8. moedigt de Commissie en nationale, regionale en lokale overheden aan om 
twinningprogramma’s voor steden en regio’s op te zetten;

9. acht het van belang om de visumplicht voor grensoverschrijdend verkeer te 
vergemakkelijken, teneinde de economische ontwikkeling in de aan de Unie grenzende 
gebieden en de buurlanden te stimuleren;
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10. is van mening dat samenwerking op het terrein van de preventie van natuurrampen ook 
deel moet uitmaken van het ENB en moedigt zowel de lidstaten als de regionale en lokale 
overheden aan dit aspect in hun grensoverschrijdende samenwerkingsprogramma’s op te 
nemen.


	670638nl.doc

