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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по регионално развитие приканва водещата комисия по международна 
търговия да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните 
предложения:

 подчертава ролята на регионите за икономическото и социално развитие и във 
връзка с това, значението на Предприсъединителния инструмент (IPA), който да 
съпътства страните от Западните Балкани в процеса на демократизация и 
икономическа и социална трансформация, както и да ги приближи до структурите 
на ЕС;

 призовава Комисията и държавите-членки да осигурят Предприсъединителния 
инструмент с допълнителни финансови средства, необходими за разработването на 
по-амбициозни проекти и за оказването на действителна помощ на местно и 
регионално равнище;

 счита, че местните и регионалните органи играят определяща роля за устойчивото 
икономическо развитие и за укрепване на гражданското общество, като 
конкретизират националните и общностни приоритети посредством проекти, които 
осъществяват партньорства с участници от обществената и частната сфера;

 приветства факта, че един от приоритетите на Предприсъединителния инструмент е 
за допринесе за развитието на институционалния и административен капацитет на 
Западните Балкани, както на национално, така и на регионално равнище, и 
насърчава Комисията да засили тази част от дейността си, с цел да стимулира 
развитието на управлението и да подготви тези страни и региони за усвояването в 
бъдеще на структурните фондове;

 подчертава значението на трансграничното сътрудничество за разработване на 
общи проекти и за установяване на устойчиви връзки между регионите на 
Западните Балкани и тези на ЕС; подчертава също така, че ползите от подобно 
сътрудничество са не само от икономически характер, но имат и политическо и 
човешко измерение, позволявайки сближаване между народите и правителствата;

 насърчава регионите на ЕС да поемат инициативата за осъществяване на 
трансгранични проекти с регионите на Западните Балкани с оглед на 
установяването на тясно и дългосрочно сътрудничество на регионално равнище, 
както и за обмяна на опит и добри практики в рамките на европейските мрежи за 
регионално сътрудничество.
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