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SUGESTÕES

A Comissão do Desenvolvimento Regional insta a Comissão dos Assuntos Externos, 
competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de 
resolução que aprovar:

1. Acolhe com satisfação a Comunicação da Comissão sobre o reforço da Política Europeia 
de Vizinhança (PEV), e sublinha que esta política constitui um instrumento fundamental 
para incentivar os países vizinhos da União a aproximarem-se de nós, para os encorajar a 
aplicar o sistema europeu de valores e para intensificar o desenvolvimento económico e 
social das regiões que fazem fronteira com a União, dado que tal é do interesse tanto da 
UE como dos seus vizinhos;

2. Considera que uma PEV eficaz e mutuamente benéfica deve incentivar os países vizinhos 
interessados numa futura adesão à UE a concentrarem-se na qualidade dos seus esforços 
preparatórios e fazer com que a UE demonstre abertura e apoio em função dos progressos 
efectivamente realizados;

3. Sublinha que a eficácia da PEV depende igualmente da disponibilidade dos 
Estados-Membros para aplicar nos países parceiros os princípios subjacentes às quatro 
liberdades fundamentais da União, e considera que os acordos sectoriais devem ser vistos 
como um meio prático para alcançar este objectivo;

4. Sublinha a importância crucial dos programas de cooperação transfronteiriça, bem como 
de intercâmbios mais vastos à escala da UE, e considera que estes programas devem 
incluir aspectos económicos, ambientais, sociais e culturais;

5. Solicita à Comissão e às autoridades nacionais, regionais e locais que participam nos 
programas de cooperação transfronteiriça e nos intercâmbios à escala da UE que adoptem 
uma abordagem descentralizada baseada nos princípios da política de coesão, em 
particular a parceria e o planeamento plurianual, e que ofereçam mais incentivos para uma 
cooperação de base;

6. Solicita à Comissão e aos Estados-Membros que incentivem a participação da sociedade 
civil na aplicação e no controlo da PEV;

7. Convida a Comissão a elaborar linhas directrizes destinadas às autoridades locais e 
regionais sobre o papel específico que estas devem desempenhar na execução dos planos 
de acção PEV, e a desenvolver ainda mais esta política;

8. Insta a Comissão e as autoridades nacionais, regionais e locais a criarem programas de 
geminação de cidade e regiões;

9. Considera importante simplificar os requisitos para a obtenção de visto para o tráfego 
fronteiriço local, a fim de incentivar o desenvolvimento económico nas regiões que fazem 
fronteira com a União e nos países limítrofes;

10. Considera que a PEV deve igualmente incluir a cooperação na prevenção de catástrofes 
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naturais, e insta os Estados-Membros e as autoridades regionais e locais a incluírem este 
aspecto nos seus programas de cooperação transfronteiriça.


