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SUGGESTIES

De Commissie regionale ontwikkeling verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
internationale handel onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

 benadrukt de rol van de regio’s in de economische en sociale ontwikkeling en 
dientengevolge het belang van het IPA-instrument, om de landen van de westelijke Balkan 
te begeleiden in het proces van democratisering en van economische en sociale 
hervorming, en om hen dichter bij de structuren van de EU te brengen;

 verzoekt de Commissie en de lidstaten om ervoor te zorgen dat het IPA-instrument over 
voldoende extra financiële middelen beschikt om ambitieuzere projecten te kunnen 
ontwikkelen en op lokaal en regionaal niveau wezenlijke ondersteuning te kunnen 
verschaffen;

 is van oordeel dat lokale en regionale autoriteiten een beslissende rol spelen in de 
duurzame economische ontwikkeling en de versterking van het maatschappelijk 
middenveld, door nationale en communautaire prioriteiten te concretiseren in publiek-
private partnerschapsprojecten;

 is verheugd dat het een van de prioriteiten van het IPA is om, zowel op nationaal als op 
regionaal niveau, een bijdrage te leveren aan de opbouw van de institutionele en 
bestuurlijke capaciteit op de westelijke Balkan en moedigt de Commissie aan om de 
activiteiten op dit vlak te intensiveren, teneinde de ontwikkeling van het bestuur te 
bevorderen en deze landen en regio’s voor te bereiden op het voeren van goed beleid met 
de toekomstige middelen uit de structuurfondsen;

 benadrukt het belang van grensoverschrijdende samenwerking om gezamenlijke projecten 
te ontwikkelen en duurzame banden tussen regio’s op de westelijke Balkan en in de EU 
tot stand te brengen; benadrukt eveneens dat deze samenwerking niet alleen economische 
voordelen oplevert, maar ook politieke en intermenselijke, omdat ze toenadering tussen 
volken en regeringen mogelijk maakt;

 moedigt de regio’s van de Europese Unie aan om het initiatief te nemen bij het in gang 
zetten van grensoverschrijdende projecten met regio’s op de westelijke Balkan, teneinde 
een langdurige nauwe samenwerking tot stand te brengen op regionaal niveau, evenals op 
het gebied van het uitwisselen van ervaringen en goede praktijken binnen de Europese 
netwerken van regionale samenwerking.
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