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SUGESTII

Comisia pentru dezvoltare regională recomandă Comisiei pentru afaceri externe, competentă 
în fond, includerea în propunerea de rezoluţie ce urmează a fi adoptată a următoarelor
sugestii:

1. Salută comunicarea Comisiei referitoare la consolidarea politicii europene de vecinătate 
(PEV) şi subliniază faptul că această politică reprezintă un instrument esenţial pentru a 
motiva ţările vecine să se apropie de UE, a le încuraja să aplice un sistem de valori 
european şi de a stimula dezvoltarea economică şi socială a regiunilor învecinate cu 
Uniunea Europeană, aceste evoluţii servind atât interesele UE, cât şi pe cele ale vecinilor 
săi;

2. Consideră că o politică de vecinătate eficientă şi reciproc avantajoasă ar trebui să 
stimuleze ţările vecine care manifestă interes faţă de o eventuală aderare la UE să se axeze 
pe calitatea eforturilor de pregătire şi să determine UE să-şi demonstreze deschiderea şi 
susţinerea în funcţie de progresul concret realizat de aceste ţări;

3. Subliniază faptul că eficienţa PEV depinde de asemenea şi de gradul în care statele 
membre sunt pregătite să aplice principiile ce stau la baza celor patru libertăţi 
fundamentale ale Uniunii Europene în statele partenere şi consideră că acordurile 
sectoriale ar trebui privite ca un mijloc practic de realizare a acestui obiectiv;

4. Subliniază importanţa capitală a programelor de cooperare transfrontalieră precum şi a 
unei cooperări mai largi, la scara întregii Uniuni Europene, în vederea implementării PEV 
şi consideră că aceste programe trebuie să cuprindă aspecte economice, de mediu, sociale 
şi culturale;

5. Invită Comisia precum şi autorităţile naţionale, regionale şi locale, care participă la 
programe de cooperare transfrontalieră şi acţiuni de cooperare la scara întregii UE, să 
adopte o abordare descentralizată, care să se sprijine pe principiile politicii de coeziune, şi 
anume pe parteneriat şi planificare multianuală, şi să stimuleze mai energic cooperarea la 
nivelul societăţii;

6. Invită Comisia şi statele membre să stimuleze implicarea societăţii civile în acţiuni de 
aplicare şi monitorizare a PEV;

7. Invită Comisia să elaboreze principii directoare pentru autorităţile locale şi regionale 
privind rolul specific pe care îl au în aplicarea planurilor de acţiune cuprinse în PEV, şi să 
dezvolte PEV în continuare;

8. Încurajează Comisia precum şi autorităţile naţionale, regionale şi locale să înfiinţeze 
programe de înfrăţire între oraşe şi regiuni;

9. Consideră importantă facilitarea obţinerii de vize în cazul micului trafic de frontieră, 
scopul fiind stimularea dezvoltării economice în regiunile învecinate cu Uniunea 
Europeană, precum şi pe întreg teritoriul ţărilor vecine;
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10. Este de părere că PEV ar trebui, de asemenea, să conţină activităţi de cooperare în 
domeniul prevenirii calamităţilor naturale şi încurajează statele membre, precum şi 
autorităţile regionale şi locale, să includă acest aspect în programele lor de cooperare 
transfrontalieră.


