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NÁVRHY

Výbor pro regionální rozvoj vyzývá Výbor pro mezinárodní obchod jako příslušný výbor, aby 
do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

 zdůrazňuje úlohu regionů v hospodářském a sociálním rozvoji a v této souvislosti význam 
nástroje NPP pro podporu zemí západního Balkánu v procesu demokratizace a 
hospodářské a sociální transformace a také pro sblížení těchto zemí se strukturami EU;

 žádá Komisi a členské státy, aby nástroji NPP poskytly dodatečné finanční prostředky 
nezbytné pro rozvoj ambicióznějších projektů a pro zajištění skutečné pomoci na místní a 
regionální úrovni;

 domnívá se, že místní a regionální orgány hrají určující úlohu pro udržitelný hospodářský 
rozvoj a posílení občanské společnosti, neboť konkretizují vnitrostátní priority a priority 
Společenství v projektech, v nichž navazují partnerství se subjekty veřejné a soukromé 
sféry;

 vítá, že jednou z priorit NPP je přispívat k rozvoji institucionálních a administrativních 
kapacit na západním Balkáně jak na vnitrostátní, tak na regionální úrovni, a vybízí 
Komisi, aby tuto oblast činnosti posílila s cílem stimulovat rozvoj řízení a připravit tyto 
země a regiony na přijímání strukturálních fondů v budoucnu;

 zdůrazňuje význam přeshraniční spolupráce pro rozvoj společných projektů a vytváření 
trvalých svazků mezi regiony západního Balkánu a regiony EU; zdůrazňuje zároveň, že 
prospěch z takovéto spolupráce není pouze hospodářského rázu, ale že má také politický a 
lidský rozměr, který umožňuje sbližování mezi národy a vládami;

– vybízí regiony EU, aby vyvinuly iniciativu pro provádění přeshraničních projektů 
s regiony západního Balkánu s cílem zahájit úzkou a dlouhodobou spolupráci na 
regionální úrovni a také v oblasti výměn zkušeností a osvědčených postupů v rámci 
evropských sítí regionální spolupráce.
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