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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου, που είναι 
αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες 
προτάσεις:

 υπογραμμίζει το ρόλο των περιφερειών στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη και ως 
εκ τούτου, τη σημασία του Μέσου Προενταξιακής Βοήθειας (ΙΡΑ) για να συνοδεύσει τις 
χώρες των δυτικών Βαλκανίων στη διαδικασία εκδημοκρατισμού και οικονομικής και 
κοινωνικής μεταμόρφωσης, καθώς και για να προσεγγίσει τις εν λόγω χώρες στις δομές 
της ΕΕ·

 ζητεί από την Επιτροπή και από τα κράτη μέλη να χορηγήσουν στο μέσο ΙΡΑ τα 
απαραίτητα πρόσθετα οικονομικά μέσα για να αναπτυχθούν πιο φιλόδοξα σχέδια και για 
να υπάρξει μια πραγματική βοήθεια σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο·

 θεωρεί ότι οι τοπικές και περιφερειακές αρχές διαδραματίζουν ένα καθοριστικό ρόλο για 
την αειφόρο οικονομική ανάπτυξη και την ενίσχυση της κοινωνίας των πολιτών 
συγκεκριμενοποιώντας τις εθνικές και κοινοτικές προτεραιότητες με σχέδια που 
αναπτύσσουν τις εταιρικές σχέσεις με τους φορείς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα·

 εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι μια από τις προτεραιότητες του ΙΡΑ 
είναι να συμβάλει στην ανάπτυξη των θεσμικών και διοικητικών δυνατοτήτων στα δυτικά 
Βαλκάνια, τόσο σε επίπεδο εθνικό όσο και περιφερειακό, και ενθαρρύνει την Επιτροπή να 
ενισχύσει αυτή την πτυχή δραστηριότητας με σκοπό να ενισχύσει την ανάπτυξη της 
διακυβέρνησης και να προετοιμάσει τις εν λόγω χώρες και περιφέρειες ώστε να 
απορροφήσουν τις πιστώσεις από τα διαρθρωτικά ταμεία στο μέλλον·

 υπογραμμίζει τη σημασία της διασυνοριακής συνεργασίας για την ανάπτυξη κοινών 
σχεδίων και τη δημιουργία αειφόρων σχέσεων μεταξύ των περιφερειών των δυτικών 
Βαλκανίων και αυτών της ΕΕ· υπογραμμίζει επίσης ότι τα οφέλη από μια παρόμοια 
συνεργασία δεν είναι μόνο οικονομικής φύσεως, αλλά έχουν επίσης μια πολιτική και 
ανθρώπινη διάσταση που επιτρέπει την προσέγγιση μεταξύ των λαών και των 
κυβερνήσεων·

 ενθαρρύνει τις περιφέρειες της ΕΕ να αναλάβουν πρωτοβουλία για να θέσουν σε 
εφαρμογή διασυνοριακά σχέδια με τις περιφέρειες των δυτικών Βαλκανίων με σκοπό να 
δημιουργηθεί μια στενή και μακροπρόθεσμη συνεργασία σε περιφερειακό επίπεδο, καθώς 
και στον τομέα ανταλλαγών εμπειρογνωμοσύνης και καλών πρακτικών στο πλαίσιο των 
ευρωπαϊκών δικτύων περιφερειακής συνεργασίας.
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