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POBUDE

Odbor za regionalni razvoj poziva Odbor za zunanje zadeve kot pristojni odbor, da v svoj 
predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. pozdravlja sporočilo Komisije o krepitvi evropske sosedske politike in poudarja, da je ta 
politika ključno orodje pri zagotavljanju spodbud sosednjim državam za približevanje 
Uniji, pri spodbujanju izvajanja evropskega sistema vrednot ter pospeševanju 
gospodarskega in socialnega razvoja regij, ki mejijo na Unijo, ter da so takšni dosežki v 
interesu EU in njenih sosed;

2. meni, da mora učinkovita in obojestransko koristna evropska sosedska politika spodbuditi 
sosednje države, ki se zanimajo za članstvo v EU v prihodnosti, da se osredotočijo na 
kakovost pripravljalnega prizadevanja, in mora povzročiti, da EU pokaže svojo odprtost in 
podporo, v skladu z dejanskim napredkom;

3. poudarja, da je učinkovitost evropske sosedske politike odvisna tudi od pripravljenosti 
držav članic za izvajanje načel, ki določajo štiri temeljne svoboščine Unije, v partnerskih 
državah, in meni, da je treba sektorske sporazume obravnavati kot praktične načine za 
doseganje tega cilja; 

4. poudarja bistven pomen programov čezmejnega sodelovanja in tudi širše izmenjave v 
celotni EU pri izvajanju evropske sosedske politike ter meni, da morajo imeti ti programi 
gospodarske, okoljske, socialne in kulturne vidike;

5. poziva Komisijo ter nacionalne, regionalne in lokalne organe, ki sodelujejo pri programih 
čezmejnega sodelovanja in širši izmenjavi v celotni EU, da sprejmejo decentraliziran 
pristop, ki temelji na načelih kohezijske politike, in sicer na partnerstvu ter večletnem 
načrtovanju, in zagotovijo več spodbud za temeljno sodelovanje;

6. poziva Komisijo in države članice, da spodbudijo vključevanje civilne družbe v izvajanje 
in spremljanje evropske sosedske politike;

7. poziva Komisijo, da razvije smernice za lokalne in regionalne organe o njihovi posebni 
vlogi pri izvajanju akcijskih načrtov evropske sosedske politike in da še naprej razvija 
evropsko sosedsko politiko;

8. spodbuja Komisijo ter nacionalne, regionalne in lokalne organe, da oblikujejo programe 
tesnega mestnega in regionalnega medinstitucionalnega sodelovanja;

9. meni, da je pomembno poenostaviti izdajanje obveznih vizumov za obmejni promet, da bi 
spodbudili gospodarski razvoj v regijah, ki mejijo na Unijo, in v sosednjih državah;

10. meni, da mora evropska sosedska politika uvesti tudi sodelovanje pri preprečevanju 
naravnih nesreč, in spodbuja države članice ter tudi regionalne in lokalne organe, da 
vključijo ta vidik v svoje programe čezmejnega sodelovanja.
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