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WSKAZÓWKI

Komisja Rozwoju Regionalnego zwraca się do Komisji Spraw Zagranicznych, właściwej dla 
tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących 
wskazówek:

1. z zadowoleniem przyjmuje komunikat Komisji w sprawie wzmocnienia europejskiej 
polityki sąsiedztwa i podkreśla, że dla krajów sąsiedzkich jest ona podstawowym 
instrumentem zachęty do zbliżania się do Unii, motywowania ich do wdrażania 
europejskiego systemu wartości oraz zwiększania rozwoju społeczno-gospodarczego w 
regionach sąsiadujących z Unią, co leży w interesie zarówno Unii, jak i jej sąsiadów;

2. uważa, że skuteczna i przynosząca korzyści obu stronom polityka sąsiedztwa powinna 
zachęcać kraje sąsiedzkie zainteresowane przyszłym członkowstwem w Unii do 
skoncentrowania się na jakości swoich działań przygotowawczych oraz zademonstrować 
gotowość i otwartość Unii w zależności od postępów poszczególnych krajów;

3. podkreśla, że skuteczność europejskiej polityki sąsiedztwa zależy również od gotowości 
państw członkowskich do zastosowania w państwach partnerskich zasad leżących u 
podstaw czterech podstawowych wolności oraz uważa, że porozumienia sektorowe 
powinno się postrzegać jako praktyczne metody zmierzające do osiągnięcia tego celu;

4. zwraca uwagę na podstawowe znaczenie programów współpracy transgranicznej, jak 
również szerszych, obejmujących całe terytorium UE kontaktów służących wdrażaniu 
europejskiej polityki sąsiedztwa oraz uważa, że programy te powinny mieć aspekty 
gospodarcze, środowiskowe, społeczne i kulturowe;

5. wzywa Komisję oraz władze krajowe, regionalne i lokalne biorące udział w programach 
współpracy transgranicznej i kontaktach obejmujących całe terytorium UE do przyjęcia 
zdecentralizowanej polityki w oparciu o zasady polityki spójności, a konkretnie 
partnerstwo i wieloletnie planowanie, oraz do stworzenia większej liczby zachęt dla 
współpracy lokalnej;

6. wzywa Komisję i państwa członkowskie do zachęcania społeczeństwa obywatelskiego do 
udziału we wdrażaniu i monitorowaniu europejskiej polityki sąsiedztwa; 

7. wzywa Komisję do opracowania wytycznych dla władz lokalnych i regionalnych 
dotyczących ich szczególnej roli we wdrażaniu planów działania europejskiej polityki 
sąsiedztwa oraz w dalszym rozwoju tej polityki;

8. zachęca Komisję oraz władze krajowe, regionalne i lokalne do utworzenia programów 
twinningowych między miastami i regionami;

9. za istotne uważa wprowadzenie ułatwień wizowych dla ruchu przygranicznego w celu 
stymulowania rozwoju gospodarczego w regionach sąsiadujących z Unią i w krajach 
sąsiedzkich;

10. uważa, że europejska polityka sąsiedztwa powinna obejmować współpracę w zakresie 
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zapobiegania katastrofom naturalnym oraz zachęca państwa członkowskie, jak również 
władze regionalne i lokalne do włączenia tego aspektu do swoich programów współpracy 
transgranicznej.
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