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WSKAZÓWKI

Komisja Rozwoju Regionalnego zwraca się do Komisji Handlu Międzynarodowego, 
właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 
następujących wskazówek:

 podkreśla rolę regionów w rozwoju gospodarczym i społecznym i w związku z tym 
znaczenie instrumentu IPA w zakresie pomocy krajom Bałkanów Zachodnich w procesie 
demokratyzacji i transformacji gospodarczych i społecznych, jak również zbliżenia tych 
krajów do struktur UE;

 zwraca się do Komisji i państw członkowskich o zapewnienie instrumentowi IPA 
dodatkowych koniecznych środków finansowych w celu rozwoju ambitniejszych 
projektów i zapewnienia prawdziwego wsparcia na szczeblach lokalnym i regionalnym;

 uważa, że władze lokalne i regionalne odgrywają podstawową rolę w zakresie trwałego 
rozwoju gospodarczego i wzmocnienia społeczeństwa obywatelskiego, określając 
priorytety krajowe i wspólnotowe poprzez projekty wiążące partnerstwa pomiędzy 
podmiotami sektora publicznego i prywatnego;

 z zadowoleniem przyjmuje fakt, że jednym z priorytetów IPA jest wkład w rozwój 
możliwości instytucjonalnych i administracyjnych na Bałkanach Zachodnich, zarówno na 
szczeblu krajowym, jak i regionalnym, i zachęca Komisję do wzmocnienia tego obszaru 
działalności, tak aby zapewnić bodziec do rozwoju w zakresie sprawowania rządów i 
przygotować te kraje i regiony na przyjęcie środków strukturalnych w przyszłości;

 podkreśla znaczenie współpracy transgranicznej w celu rozwoju wspólnych projektów i 
ustanowienia trwałych związków pomiędzy regionami Bałkanów Zachodnich i regionami 
UE; podkreśla ponadto, że korzyści takiej współpracy wykraczają poza obszar gospodarki 
i mają także wymiar polityczny i ludzki, pozwalający na zbliżenie między narodami i 
władzami;

 zachęca regiony UE do podejmowania inicjatyw w zakresie wdrożenia projektów 
transgranicznych z regionami Bałkanów Zachodnich w celu zawiązania ścisłej współpracy 
długoterminowej na szczeblu regionalnym, jak również w dziedzinie wymian 
doświadczeń i dobrych praktyk w ramach europejskich sieci współpracy regionalnej.
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