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Utskottet för regional utveckling uppmanar utskottet för internationell handel att som 
ansvarigt utskott införliva följande förslag i sitt förslag till resolution:

 Utskottet betonar regionernas roll i den ekonomiska och sociala utvecklingen och därmed 
betydelsen av instrumentet för stöd inför anslutningen för att bistå länderna på västra 
Balkan i processen med demokratisering och ekonomisk och social omvandling, samt för 
att föra dessa länder närmare EU:s strukturer.

 Utskottet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att förse instrumentet för stöd 
inför anslutningen med nödvändiga ytterligare ekonomiska medel för att utveckla mer 
ambitiösa projekt och erbjuda verkligt stöd på lokal och regional nivå.

 Utskottet anser att de lokala och regionala myndigheterna spelar en avgörande roll för en 
hållbar ekonomisk utveckling och en förstärkning av det civila samhället genom att 
konkretisera nationella och gemenskapsmässiga prioriteringar i projekt som knyter 
samman partnerskap med aktörer inom den offentliga och privata sektorn.

 Utskottet gläds åt att en av prioriteringarna inom instrumentet för stöd inför anslutningen
är att bidra till att utveckla den institutionella och administrativa kapaciteten på västra 
Balkan, såväl på nationell som på regional nivå, och uppmuntrar kommissionen att utöka 
denna verksamhetsdel för att stimulera utveckling av förvaltning och förbereda dessa 
länder och regioner för att utnyttja strukturfonderna i framtiden.

 Utskottet understryker betydelsen av gränsöverskridande samarbete för att utveckla 
gemensamma projekt och upprätta hållbara förbindelser mellan regionerna på västra 
Balkan och regionerna inom EU. Utskottet betonar också att fördelarna med ett sådant 
samarbete inte enbart är av ekonomiskt slag. Det innehåller även en politisk och mänsklig 
dimension som gör att folk och regeringar kan närma sig varandra.

 Utskottet uppmanar EU:s regioner att ta initiativ till att genomföra gränsöverskridande 
projekt med regionerna på västra Balkan i syfte att upprätta ett nära och långsiktigt 
samarbete på regional nivå, liksom när det gäller utbyte av erfarenheter och god praxis 
inom ramen för europeiska nätverk för regionalt samarbete.
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