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NÁVRHY

Výbor pro regionální rozvoj vyzývá Výbor pro ústavní záležitosti jako příslušný výbor, aby 
do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. považuje období reflexe za příležitost k zahájení skutečné diskuse o uplatňování zásady
subsidiarity a posíleného partnerství v oblasti regionálního rozvoje a k posouzení do jaké 
míry je tato zásada dodržována při plnění, sledování a hodnocení cílů politiky soudržnosti 
na období 2007–2013, které jsou nezbytně nutné pro plnohodnotný, vyvážený a trvalý 
rozvoj ve všech členských státech, zejména v nejchudších oblastech;

2. doporučuje, aby Komise předtím, než vypracuje jakékoli nové návrhy nařízení, které budou 
mít vliv na hospodářskou, sociální a územní soudržnost členských států, vedla rozsáhlé
konzultace s členskými státy, národními parlamenty i dalšími parlamenty v rámci členských 
států, s regionálními a místními orgány a dalšími relevantními subjekty, s Výborem regionů, 
sdruženími podnikatelů a odbory, aby nedocházelo ke zbytečně nadměrné regulaci a byla 
zachována tolik potřebná pružnost při řešení současných a budoucích úkolů politiky 
soudržnosti;

3. doporučuje, aby do té doby, než bude Smlouva o Ústavě pro Evropu ratifikována všemi 
členskými státy, Evropský parlament nadále co nejdůrazněji prosazoval změny, které by 
prováděl v oblasti politiky soudržnosti i bez ohledu na tuto smlouvu, a aby byla důsledně 
uplatňována zásada právní obezřetnosti při odkazování na rámec obecných a zvláštních 
ustanovení týkajících se politiky soudržnosti a jednotlivých příjemců podpory v jejím 
rámci;

4. navrhuje zavést pravidelné konzultace s národními a dalšími parlamenty v členských 
státech a s jejich příslušnými výbory, včetně společných slyšení s odborníky, pořádat 
společné schůze mezi poslanci EP z každého členského státu a jejich protějšky z 
národních a regionálních parlamentů týkající se evropských zájmů v každém regionu s 
cílem zlepšit kvalitu legislativního procesu v oblasti politiky soudržnosti na úrovni 
členských států a na úrovni EU pomocí zhodnocení nákladů a hodnocení dopadů regulace, 
a zajistit tak, aby byly odpovídajícím způsobem uspokojeny potřeby všech regionů, včetně 
nejodlehlejších oblastí, ostrovů a řídce osídlených, horských a méně rozvinutých oblastí;

5. připomíná specifický charakter politiky soudržnosti, který je pro evropský model 
příznačný a odlišuje jej od prosté zóny volného obchodu; uznává, že z tohoto důvodu je za 
účelem přiblížení Evropské unie a jejích občanů nezbytné, aby se k této politice založené 
na solidaritě zaujalo jednoznačnější stanovisko na nejnižší úrovni, ve všech regionech a 
zejména v těch nejméně rozvinutých;

6. vítá iniciativu „plán D“ pro demokracii, dialog a diskusi přijatou komisařkou 
Wallströmovou s cílem zahájit trvalý dialog o evropských politikách jak na regionální, 
tak na místní úrovni; dále zdůrazňuje potřebu zapojit evropskou mládež do širší diskuse a 
podpořit její oddanost „evropské myšlence“;

7. zdůrazňuje v tomto ohledu naprostou nutnost poskytnout dostatečné finanční prostředky 
na politiku soudržnosti a znovu opakuje, že částka odpovídající 0,41 % HND Společenství 
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je minimální hranicí financování, pod jejíž úrovní by se tato politika mohla neúčinnou, 
pokud jde o dosahování jejích cílů;

8. vyzývá Komisi, aby předložila přesné a odůvodněné zhodnocení případných dopadů již 
jistého nebo možného dalšího rozšíření Evropské unie o nové členské státy na regionální 
politiku; 

9. doporučuje využití zvláštních nástrojů, jako je internet, televizní vysílání, reklama a 
informační semináře na školách a nástrojů zaměřených na mládež, aby se podnítil dialog
o evropských politikách na národní, regionální a místní úrovni;

10. vyzývá Komisi, aby ve spolupráci s Výborem regionů prováděla průběžné hodnocení 
dialogu o budoucnosti Evropy se zvláštním zřetelem k zásadě subsidiarity a 
proporcionality;

11. upozorňuje na to, že je důležité podpořit přiměřenými finančními prostředky méně 
rozvinuté regiony, v nichž je velká rezerva růstového potenciálu, takové regiony jsou ve 
všech členských státech, ale zejména v 10 nových členských státech a také v regionech, v 
nichž došlo k tzv. „statistickému efektu“a v přistupujících zemích – Bulharsku a 
Rumunsku, aby se podařilo navždy odstranit chudobu a prosadit inovativní a alternativní 
přístupy k dosažení a udržení víceodvětvového regionálního rozvoje a vyváženého růstu v 
celé EU.

12. poukazuje na překážky, které se vyskytly v procesu ratifikace Smlouvy o Ústavě pro 
Evropu a zdůrazňuje klíčovou roli, kterou mohou strukturální politiky hrát při obhajování 
výhod členství v Evropské unii;
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