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SUGESTÕES

A Comissão do Desenvolvimento Regional insta a Comissão do Comércio Internacional, 
competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de 
resolução que aprovar:

 Sublinha o papel das regiões no desenvolvimento económico e social e, por conseguinte, a 
importância do Instrumento de Assistência de Pré-Adesão (IPA) para apoiar os países dos 
Balcãs Ocidentais no processo de democratização e de transformação económica e social, 
bem como para aproximar estes países das estruturas da UE; 

 Solicita à Comissão e aos Estados-Membros que dotem o IPA dos meios financeiros 
adicionais necessários para desenvolver projectos mais ambiciosos e fornecer uma 
assistência efectiva aos níveis local e regional; 

 Considera que as autoridades locais e regionais desempenham um papel determinante para 
o desenvolvimento económico sustentável e para o reforço da sociedade civil, 
concretizando as prioridades nacionais e comunitárias através de projectos de parceria 
entre os intervenientes das esferas pública e privada; 

 Felicita-se pelo facto de uma das prioridades do IPA ser a de contribuir para o 
desenvolvimento das capacidades institucionais e administrativas nos Balcãs Ocidentais, 
tanto a nível nacional como regional, e encoraja a Comissão a reforçar este domínio de 
actividade, a fim de estimular o desenvolvimento da governança e preparar estes países e 
regiões para uma absorção correcta dos fundos estruturais no futuro; 

 Sublinha a importância da cooperação transfronteiriça para o desenvolvimento de 
projectos comuns e o estabelecimento de relações duradouras entre as regiões dos Balcãs 
Ocidentais e as regiões da UE; sublinha igualmente que os benefícios dessa cooperação 
não são apenas de natureza económica, possuindo também uma dimensão política e 
humana que permite uma aproximação entre os povos e os governos; 

– Encoraja as regiões da UE a tomarem a iniciativa de levar a cabo projectos 
transfronteiriços com as regiões dos Balcãs Ocidentais, a fim de instaurar uma cooperação 
estreita e a longo prazo a nível regional, bem como em matéria de intercâmbio de 
experiências e de boas práticas no âmbito das redes europeias de cooperação regional.
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