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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων, που 
είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες 
προτάσεις:

1. θεωρεί την περίοδο προβληματισμού ως ευκαιρία να συμμετάσχει σε μία ειλικρινή 
συζήτηση σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της επικουρικότητας και της 
αναβαθμισμένης εταιρικής σχέσης στον τομέα της περιφερειακής συνεργασίας και να 
αποτιμηθεί σε ποιο βαθμό τηρείται η εν λόγω αρχή κατά την εφαρμογή, παρακολούθηση 
και αξιολόγηση των στόχων της πολιτικής συνοχής για την περίοδο 2007-2013, οι οποίοι 
έχουν ζωτική σημασία για την πλήρη, ισόρροπη και διαρκή ανάπτυξη σε όλα τα κράτη 
μέλη, ιδίως στις φτωχότερες περιφέρειες·

2. συνιστά στην Επιτροπή να συμβουλευθεί ευρέως τα κράτη μέλη, τα εθνικά κοινοβούλια, 
άλλα κοινοβούλια εντός των κρατών μελών, τις περιφερειακές και τις τοπικές αρχές, την 
Επιτροπή των Περιφερειών, την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, τις 
επιχειρηματικές ενώσεις και τις συνδικαλιστικές οργανώσεις προ της κατάρτισης 
οιωνδήποτε νέων προτάσεων κανονισμών στον τομέα της πολιτικής συνοχής
προκειμένου να αποφευχθεί η περιττή υπερρύθμιση και να διατηρηθεί η άκρως 
απαραίτητη ευελιξία στην αντιμετώπιση των τρεχουσών και των μελλοντικών 
προκλήσεων στην πολιτική συνοχής·

3. συνιστά, εκτός εάν και έως ότου επικυρωθεί η Συνθήκη για τη θέσπιση Συντάγματος της 
Ευρώπης από όλα τα κράτη μέλη, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συνεχίσει να προωθεί 
με όσο το δυνατό μεγαλύτερο σθένος τις αλλαγές που επιθυμεί σχετικά με την πολιτική 
συνοχής, σε ανεξάρτητη βάση, και να εφαρμόζεται επιμελώς η αρχή της νόμιμης 
προφύλαξης κατά την αναφορά στο πλαίσιο των γενικών και ειδικών διατάξεων όσον 
αφορά την πολιτική συνοχής και τους επιμέρους δικαιούχους·

4. προτείνει την ανάπτυξη τακτικών διαβουλεύσεων με τα εθνικά κοινοβούλια και άλλα 
κοινοβούλια στα κράτη μέλη και τις σχετικές επιτροπές τους, συμπεριλαμβανομένων 
κοινών ακροάσεων με εμπειρογνώμονες, τη διεξαγωγή κοινών συνεδριάσεων μεταξύ 
ευρωβουλευτών από κάθε κράτος μέλος και των αντιστοίχων εθνικών ή περιφερειακών 
μελών κοινοβουλίων για θέματα ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος που αφορούν την κάθε 
περιφέρεια, τη βελτίωση - μέσω εκτιμήσεων κόστους και αναλύσεων του αντικτύπου των 
ρυθμίσεων - της ποιότητας της νομοθετικής διαδικασίας στον τομέα της πολιτικής 
συνοχής σε εθνικό επίπεδο και σε επίπεδο ΕΕ, διασφαλίζοντας, κατά συνέπεια, ότι θα 
ικανοποιηθούν επαρκώς οι ανάγκες όλων των περιοχών, συμπεριλαμβανομένων των
εξόχως απομακρυσμένων περιοχών, των νησιών και των αραιοκατοικημένων, ορεινών 
και λιγότερο ανεπτυγμένων περιοχών·

5. εφιστά την προσοχή στον ιδιαίτερο χαρακτήρα της πολιτικής συνοχής η οποία αποτελεί 
το διακριτικό γνώρισμα του μοντέλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την διαφοροποιεί 
από μία ζώνη ελευθέρων συναλλαγών· θεωρεί ότι, για το λόγο αυτό, και προκειμένου να 
συμφιλιωθούν οι πολίτες με την Ευρώπη, είναι ανάγκη να καταστεί αυτή η αλληλέγγυα 
πολιτική περισσότερο ορατή στο επίπεδο των πολιτών σε όλες τις περιφέρειες και 
ειδικότερα στις πλέον μειονεκτούσες·
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6. χαιρετίζει την πρωτοβουλία "σχέδιο Δ" υπέρ της δημοκρατίας, του διαλόγου και της 
συζήτησης που ανέλαβε το μέλος της Επιτροπής Wallström με σκοπό να αρχίσει ένας 
συνεχής διάλογος για τις ευρωπαϊκές πολιτικές σε περιφερειακό και σε τοπικό επίπεδο· 
τονίζει επιπλέον την ανάγκη να συμμετάσχει η ευρωπαϊκή νεολαία στην ευρύτερη 
συζήτηση και να τονωθεί η προσήλωσή της στον ευρωπαϊκό τρόπο σκέπτεσθαι·

7. τονίζει, εν προκειμένω, την απόλυτη αναγκαιότητα παροχής επαρκούς χρηματοδότησης 
για την πολιτική συνοχής, επαναλαμβάνοντας εκ νέου ότι το ποσοστό του 0,41% του 
κοινοτικού ΑΕΠ είναι το ελάχιστο επίπεδο χρηματοδότησης κάτω από το οποίο η εν 
λόγω πολιτική μπορεί να αποδειχθεί αναποτελεσματική για την επίτευξη των στόχων·

8. ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει ακριβή και βασισμένη σε επιχειρήματα αξιολόγηση 
των προβλεπόμενων επιπτώσεων που ενδέχεται να έχουν στην περιφερειακή ανάπτυξη οι
βέβαιες ή πιθανές διευρύνσεις της ΕΕ με νέα κράτη μέλη·

9. συνιστά τη χρήση ειδικών μέσων όπως είναι το Διαδίκτυο, τα τηλεοπτικά προγράμματα, 
οι διαφημίσεις και τα ενημερωτικά σεμινάρια σε σχολεία και με αποδέκτες νέους, ώστε 
να αναπτυχθεί διάλογος για τις ευρωπαϊκές πολιτικές σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό 
επίπεδο·

10. ενθαρρύνει την Επιτροπή, σε συνεργασία με την Επιτροπή των Περιφερειών, να 
αξιολογεί σε συνεχή βάση τον διάλογο για το μέλλον της Ευρώπης, με ιδιαίτερη έμφαση 
στην αρχή της επικουρικότητας και της αναλογικότητας·

11. εφιστά την προσοχή στη σημασία της υποστήριξης με επαρκή χρηματοδότηση των 
λιγότερο ανεπτυγμένων περιοχών οι οποίες αποτελούν απόθεμα δυναμικού ανάπτυξης, 
δεδομένου ότι τέτοιες περιοχές υπάρχουν σε όλα τα κράτη μέλη, αλλά ιδίως στα 10 νέα 
κράτη μέλη, στις εξαρτώμενες από τα στατιστικά δεδομένα περιφέρειες και στις υπό 
ένταξη χώρες, τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, προκειμένου να εξαλειφθεί η φτώχεια δια 
παντός και να προωθηθούν καινοτόμες και εναλλακτικές προσεγγίσεις για την επίτευξη 
και τη διατήρηση της πολυτομεακής περιφερειακής ανάπτυξης, καθώς και της ισόρροπης 
ανάπτυξης σε ολόκληρη την ΕΕ.

12. επισημαίνει τα εμπόδια που ανέκυψαν σε ό,τι αφορά την κύρωση της συνθήκης για τη 
θέσπιση Συντάγματος για την Ευρώπη και τονίζει τον κρίσιμης σημασίας ρόλο που 
μπορούν να διαδραματίσουν οι διαρθρωτικές πολιτικές, προβάλλοντας τα οφέλη που 
προκύπτουν από την ιδιότητα του μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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