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NÁVRHY

Výbor pre regionálny rozvoj vyzýva Výbor pre zahraničné veci, aby ako gestorský výbor 
zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. víta oznámenie Komisie o posilňovaní európskej susedskej politiky (ESP) a zdôrazňuje, 
že táto politika je kľúčovým nástrojom na zabezpečenie stimulov pre susedské krajiny, 
ktoré ich priblížia k Únii, podporia v zavádzaní európskeho systému hodnôt a posilnia 
hospodársky a sociálny rozvoj regiónov susediacich s Úniou, ktorý je tak v záujme EÚ, 
ako aj jej susedských krajín;  

2. domnieva sa, že účinná a vzájomne výhodná ESP by mala povzbudiť susedské krajiny, 
ktoré majú záujem o členstvo v EÚ, aby sa sústredili na kvalitu svojho prípravného úsilia 
a primäť EÚ k tomu, aby ukázala svoju otvorenosť a podporu na základe konkrétneho 
pokroku týchto krajín;

3. zdôrazňuje, že účinnosť ESP tiež závisí od pripravenosti členských štátov uplatňovať 
zásady štyroch základných slobôd Únie v partnerských štátoch a domnieva sa, že 
sektorové dohody by mali predstavovať praktické prostriedky na dosiahnutie tohto cieľa;     

4. zdôrazňuje kľúčový význam programov cezhraničnej spolupráce, ako aj širšej výmeny v 
rámci celej EÚ pri realizácii ESP a domnieva sa, že tieto programy by mali zahŕňať 
ekonomický, environmentálny, sociálny a kultúrny aspekt;  

5. vyzýva Komisiu a národné, regionálne a miestne orgány, ktoré sa zapájajú do programov 
cezhraničnej spolupráce a výmeny v rámci celej EÚ, aby prijali decentralizovaný prístup 
založený na zásadách kohéznej politiky, konkrétne partnerstva a viacročného plánovania a 
vytvorili viac stimulov pre základnú spoluprácu;   

6. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby podporili zapojenie občianskej spoločnosti do 
procesu zavádzania a monitorovania ESP;

7. vyzýva Komisiu, aby vypracovala usmernenia pre miestne a regionálne orgány v 
súvislosti s ich osobitnou úlohou pri realizácii akčných plánov ESP, a aby ESP naďalej 
rozvíjala;  

8. povzbudzuje Komisiu a národné, regionálne a miestne orgány, aby vypracovali programy 
partnerstva medzi mestami a regiónmi;  

9. považuje za potrebné, aby sa s cieľom podporovať hospodársky rozvoj v regiónoch a 
krajinách  susediacich s EÚ zjednodušili podmienky vízovej povinnosti pri malom 
pohraničnom styku; 

10. zastáva názor, že ESP by tiež mala podnecovať spoluprácu v oblasti prevencie prírodných 
katastrof a podporuje členské štáty, ako aj regionálne a miestne orgány, aby zahrnuli tento 
aspekt do svojich programov cezhraničnej spolupráce. 


