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POBUDE

Odbor za regionalni razvoj poziva Odbor za mednarodno trgovino, kot pristojni odbor, da v 
svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

 poudarja vlogo regij pri gospodarskem in družbenem razvoju ter s tem pomen instrumenta 
za predpristopno pomoč (IPA) kot spremljevalnega sredstva tako v procesu 
demokratizacije ter gospodarske in družbene preobrazbe držav zahodnega Balkana kakor 
tudi pri približevanju teh držav strukturam EU;

 od Komisije in držav članic zahteva, naj za instrument IPA zagotovijo dodatna finančna 
sredstva, potrebna za razvoj bolj velikopoteznih projektov ter dejansko pomoč na lokalni 
in regionalni ravni;

 meni, da igrajo lokalni in regionalni organi odločilno vlogo pri trajnostnem gospodarskem 
razvoju in krepitvi civilne družbe, saj s projekti, v okviru katerih se sklepajo partnerstva z 
akterji iz javnih in zasebnih sektorjev, uresničujejo prednostne cilje posameznih držav in 
Skupnosti;

 izraža zadovoljstvo nad dejstvom, da je ena od prednostnih nalog instrumenta IPA 
prispevati k razvoju institucionalnih in upravnih zmožnosti na zahodnem Balkanu, in sicer 
tako na nacionalni kot tudi na regionalni ravni, ter spodbuja Komisijo, naj okrepi ta sklop 
dejavnosti, da bi tako spodbudila razvoj upravljanja in te države in regije pripravila na 
črpanje sredstev iz strukturnih skladov v prihodnosti;

 poudarja pomen čezmejnega sodelovanja za razvoj skupnih projektov in vzpostavitev 
trajnih vezi med regijami zahodnega Balkana in regijami EU; poleg tega poudarja, da tako 
sodelovanje ne prinaša le gospodarskih koristi, ampak ima tudi politične in humane 
razsežnosti, saj se na ta način omogoča zbliževanje ljudstev in vlad;

 spodbuja regije EU, naj prevzamejo pobudo za izvedbo čezmejnih projektov z regijami 
zahodnega Balkana, da bi se vzpostavilo tesno in dolgoročno sodelovanje tako na 
regionalni ravni kot na področju izmenjave izkušenj in dobrih praks v okviru evropskih 
omrežij regionalnega sodelovanja.
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