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NÁVRHY

Výbor pre rozvoj vyzýva Výbor pre medzinárodný obchod, aby ako gestorský výbor zaradil 
do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

 zdôrazňuje úlohu regiónov v hospodárskom a spoločenskom rozvoji a v tejto súvislosti 
význam nástroja predvstupovej pomoci (IPA) pre podporu krajín západného Balkánu v
procese demokratizácie a hospodárskej a spoločenskej transformácie, ako aj 
pre priblíženie sa týchto krajín štruktúram EÚ;

 žiada Komisiu a členské štáty, aby pre nástroj IPA vyčlenili dodatočné finančné 
prostriedky, ktoré sú potrebné na rozvoj ambicióznejších projektov a zabezpečenie 
skutočnej pomoci na miestnej a regionálnej úrovni;

 domnieva sa, že miestne a regionálne orgány zohrávajú rozhodujúcu úlohu pri trvalo 
udržateľnom hospodárskom rozvoji a posilňovaní občianskej spoločnosti, pretože 
konkretizujú vnútroštátne priority a priority Spoločenstva prostredníctvom projektov 
nadväzujúcich partnerstvá so subjektmi verejného a súkromného sektora;

 víta skutočnosť, že jednou z priorít nástroja IPA je prispievať k rozvoju inštitucionálnych 
a administratívnych kapacít na západnom Balkáne na vnútroštátnej a regionálnej úrovni, 
a vyzýva Komisiu, aby posilnila túto oblasť činnosti s cieľom stimulovať rozvoj verejnej 
správy a pripraviť tieto krajiny a regióny na využívanie štrukturálnych fondov 
v budúcnosti;

 zdôrazňuje význam cezhraničnej spolupráce pre rozvoj spoločných projektov a vytváranie 
trvalých väzieb medzi regiónmi západného Balkánu a regiónmi EÚ; zároveň zdôrazňuje, 
že prospech z takejto spolupráce nie je len hospodárskej povahy, ale zahŕňa aj politický 
a ľudský rozmer, ktorý umožňuje zbližovanie medzi národmi a vládami;

 vyzýva regióny EÚ, aby iniciovali vytvorenie cezhraničných projektov s regiónmi 
západného Balkánu s cieľom nadviazať úzku a dlhodobú spoluprácu na regionálnej úrovni 
aj v oblasti výmeny skúseností a osvedčených postupov v rámci rozvoja európskych sietí 
regionálnej spolupráce;
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