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FÖRSLAG

Utskottet för regional utveckling uppmanar utskottet för utrikesfrågor att som ansvarigt 
utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet välkomnar kommissionens meddelande om att stärka den europeiska 
grannskapspolitiken (ENP) och betonar att denna politik är ett nyckelinstrument för att ge
våra grannländer incitament att närma sig EU, för att motivera dem att genomföra ett 
europeiskt värderingssystem och för att sätta fart på den ekonomiska och sociala 
utvecklingen i de områden som gränsar till unionen. En sådan utveckling är av intresse 
både för EU och för dess grannländer.

2. Europaparlamentet anser att en effektiv och ömsesidigt fördelaktig ENP bör motivera 
grannländer som är intresserade av ett framtida EU-medlemskap att koncentrera sig på att 
förbereda sig väl och bör medföra att EU ger prov på öppenhet och stöd i enlighet med 
dessa länders konkreta framsteg.

3. Europaparlamentet betonar att ENP:s effektivitet även beror på medlemsstaternas villighet 
att i sina partnerstater tillämpa de principer som bildar underlaget till EU:s 
fyra grundläggande friheter. Sektorsvisa avtal bör ses som praktiska sätt att uppnå detta 
mål.

4. Europaparlamentet betonar den stora vikt som program för gränsöverskridande samarbete 
samt bredare EU-omfattande utbyten har i genomförandet av ENP och anser att dessa 
program bör ha ekonomiska, miljömässiga, sociala och kulturella aspekter.

5. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och nationella, regionala och lokala 
myndigheter inbegripna i program för gränsöverskridande samarbete och EU-omfattande 
utbyten att anta en decentraliserad strategi som grundar sig på sammanhållningspolitikens 
principer, nämligen partnerskap och flerårig planering, och att tillhandahålla ytterligare
incitament för gräsrotssamarbete.

6. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att främja
civilsamhällets deltagande i genomförandet och översynen av ENP.

7. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utveckla riktlinjer för lokala och 
regionala myndigheter om deras specifika roll i genomförandet av grannskapspolitiska 
handlingsplaner och vidareutvecklingen av ENP.

8. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och nationella, regionala och lokala 
myndigheter att utarbeta program för samverkan mellan städer och regioner.

9. Europaparlamentet anser det viktigt att underlätta viseringskrav för lokal trafik över 
gränserna, för att stimulera ekonomisk utveckling i regioner som gränsar till unionen och i 
grannländerna som helhet.

10. Europaparlamentet anser att ENP också bör innebära samarbete för förebyggande av 
naturkatastrofer och uppmuntrar medlemsstaterna samt regionala och lokala myndigheter 
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att beakta denna aspekt i sina gränsöverskridande samarbetsprogram.
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