
PA\742665HU.doc PE412.246v01-00

HU HU

EURÓPAI PARLAMENT
2004 










 2009

Regionális Fejlesztési Bizottság

2008/2149(INI)

18.9.2008

VÉLEMÉNYTERVEZET
a Regionális Fejlesztési Bizottság részéről

a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság részére

a nyugat-balkáni országokkal folytatott kereskedelmi és gazdasági 
kapcsolatokról
(2008/2149(INI))

A vélemény előadója: Ramona Nicole Mănescu



PE412.246v01-00 2/3 PA\742665HU.doc

HU

PA_NonLeg



PA\742665HU.doc 3/3 PE412.246v01-00

HU

JAVASLATOK

A Regionális Fejlesztési Bizottság felhívja a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottságot mint 
illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő 
javaslatokat:

 hangsúlyozza a régiók gazdasági és szociális fejlődésben betöltött szerepét és ebből 
kifolyólag az előcsatlakozási eszköz fontosságát, amely a nyugat-balkáni országok 
demokratikus fejlődését, gazdasági és társadalmi átalakulását, valamint az uniós 
struktúrákhoz való alkalmazkodását segíti;

 kéri a Bizottságot és a tagállamokat, hogy az előcsatlakozási eszköz számára tegyék 
elérhetővé a jelentősebb projektek megvalósításához szükséges pénzügyi eszközöket, és 
nyújtsanak tényleges támogatást helyi és regionális szinten;

 úgy véli, hogy a helyi és regionális hatóságok meghatározó szerepet játszanak a 
fenntartható gazdasági fejlődés és a civil társadalom megerősítése szempontjából, mivel a 
nemzeti és közösségi prioritásokat a köz- és magánszféra szereplőit partnerségekkel 
összekötő projektek révén konkretizálják;

 üdvözli, hogy az előcsatlakozási eszköz egyik prioritása a nyugat-balkáni országok 
intézményi és igazgatási kapacitásának regionális és nemzeti szintű fejlesztése, továbbá 
ösztönzi a Bizottságot, hogy a kormányzás fejlesztésének előmozdítása és ezen 
országoknak és régióknak a strukturális alapok jövőbeni befogadására történő felkészítése 
érdekében fokozza e tevékenységet;

 hangsúlyozza, hogy a közös projektek kidolgozása, valamint a nyugat-balkáni és az uniós 
régiók közötti szilárd kapcsolatok kialakítása érdekében igen fontos a határokon átnyúló 
együttműködés; hangsúlyozza továbbá, hogy az ilyen együttműködésnek nem csupán 
gazdasági előnyei lehetnek, hanem politikai és emberi vonatkozásaik révén lehetővé teszik 
a népek és a kormányok közeledését is;

 arra ösztönzi az EU régióit, hogy kezdeményezzék a nyugat-balkáni régiókkal folytatott, 
határokon átnyúló projektek elindítását a hosszú távú, szoros regionális együttműködés, 
valamint a regionális együttműködés európai hálózatai keretében folytatott 
tapasztalatcsere és bevált gyakorlatok cseréje érdekében.
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