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FORSLAG

Regionaludviklingsudvalget opfordrer Udvalget om International Handel, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

 understreger regionernes rolle for den økonomiske og sociale udvikling og dermed også 
IPA-instrumentets betydning for Vestbalkans demokratiseringsproces og økonomiske og 
sociale forandringer samt dets rolle i forbindelse med at give disse lande mulighed for at 
tilnærme sig EU's strukturer;

 anmoder Kommissionen og medlemsstaterne om at tildele IPA-instrumentet de yderligere 
finansielle midler, der er nødvendige for at udvikle mere ambitiøse projekter og yde 
konkret bistand på lokalt og regionalt plan;

 mener, at de lokale og regionale myndigheder spiller en afgørende rolle, hvad angår en 
bæredygtig økonomisk udvikling og styrkelse af civilsamfundet, idet de konkretiserer 
medlemsstaternes og fællesskabets prioriteter via projekter, der bringer partnerne sammen 
med aktører fra den offentlige og private sektor;

 glæder sig over, at en af prioriteterne for IPA er at bidrage til udviklingen af de 
institutionelle og administrative kapaciteter i Vestbalkan på både nationalt og regionalt 
plan; opfordrer Kommissionen til at styrke sin indsats på dette område for at fremme 
udviklingen af forvaltningen og forberede landene og regionerne i Vestbalkan til at optage 
de fremtidige strukturfondsmidler;

 Understreger det grænseoverskridende samarbejdes betydning for udvikling af fælles 
projekter og for etablering af bæredygtige forbindelser mellem regionerne i Vestbalkan og 
EU's regioner; understreger ligeledes, at et sådant samarbejde ikke kun vil medføre 
økonomiske fordele, men også har et politisk og humanitært aspekt, idet det kan bringe 
borgerne og regeringerne tættere sammen;

 opfordrer regionerne i EU til at igangsætte grænseoverskridende projekter med regionerne 
i Vestbalkan med henblik på at etablere et tæt og langsigtet samarbejde på regionalt plan 
samt at udveksle erfaringer og bedste praksisser inden for rammerne af EU-regionernes 
samarbejdsnetværk.
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