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SUGESTII

Comisia pentru dezvoltare regională recomandă Comisiei pentru comerț internațional, 
competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a 
fi adoptată:

 subliniază rolul pe care îl joacă regiunile în dezvoltarea economică și socială și, în acest 
sens, importanța instrumentului IAP în sprijinirea țărilor din Balcanii occidentali în 
procesul de democratizare și de transformare economică și socială, precum și în 
apropierea acestor țări de structurile UE;

 solicită Comisiei și statelor membre să înzestreze instrumentul IAP cu mijloace financiare 
suplimentare, necesare dezvoltării unor proiecte mai ambițioase și acordării unei asistențe 
efective la nivel local și regional;

 consideră că autoritățile locale și regionale joacă un rol determinant în dezvoltarea 
economică durabilă și consolidarea societății civile, contribuind la materializarea 
priorităților naționale și comunitare prin proiecte ce creează parteneriate cu actorii din 
domeniul public și cel privat;

 salută faptul că una din prioritățile IAP este de a contribui la dezvoltarea capacităților 
instituționale și administrative în țările din Balcanii occidentali, precum și la nivel național 
și regional și îndeamnă Comisia să consolideze acest sector de activitate pentru a stimula 
îmbunătățirea administrației și a pregăti aceste țări și regiuni pentru a putea, în viitor, 
absorbi fondurile structurale;

 subliniază importanța cooperării transfrontaliere pentru dezvoltarea de proiecte comune și 
stabilirea de legături durabile între regiunile Balcanilor occidentali și cele ale UE; 
subliniază, de asemenea, faptul că avantajele unei astfel de cooperări nu sunt doar de ordin 
economic, ci au și o dimensiune politică și umană, permițând astfel o apropiere între 
popoare și guverne;

 îndeamnă regiunile UE să ia inițiativa de a pune în practică proiecte transfrontaliere cu 
regiunile Balcanilor occidentali în vederea stabilirii unei cooperări strânse și pe termen 
lung la nivel regional, precum și în materie de schimburi de experiență și de bune practici 
în cadrul rețelelor europene de cooperare regională.
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