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JAVASLATOK

A Regionális Fejlesztési Bizottság felhívja az Alkotmányügyi Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1. úgy véli, hogy az elmélkedés időszaka lehetőséget nyújt valós vita folytatására a 
szubszidiaritás elve és a magasabb szintű partnerség alkalmazásáról a regionális fejlesztés 
területén, valamint annak vizsgálatára, hogy milyen fokon található meg ez az elv a 2007-
2013-as időszakra vonatkozó kohéziós politika megvalósításban, nyomon követésében és 
értékelésében, ami létfontosságú a teljes, kiegyensúlyozott és tartós fejlődés 
szempontjából az összes tagállamban, különösen a legszegényebb régiókban;

2. javasolja, hogy a Bizottság széles körben konzultáljon a tagállamokkal, a nemzeti és a 
tagállamokon belüli egyéb parlamentekkel, a regionális és helyi hatóságokkal és egyéb 
érintett testületekkel, a Régiók Bizottságával, üzleti szervezetekkel és szakszervezetekkel 
azelőtt, hogy olyan, új rendeletre irányuló javaslatokat készítene, amelyek hatással vannak 
a tagállamok gazdasági, társadalmi és területi kohéziójára a fölösleges túlszabályozás 
elkerülése, a kohéziós politikát a jövőben érő kihívások kezelése és a rugalmasság 
megőrzése végett – amire oly nagy szükség van;

3. azt javasolja, hogy – hacsak az Európai Alkotmányt létrehozó Szerződést nem ratifikálják, 
és amíg nem ratifikálják – az Európai Parlament továbbra is teljes erőfeszítéssel 
szorgalmazza az abban foglalt, a kohéziós politikára vonatkozó változtatásokat az azokkal 
járó előnyök alapján, és kellő alapossággal alkalmazzák a jogi elővigyázatosság elvét, 
amikor a kohéziós politikával és kedvezményezettjeivel kapcsolatos általános és 
különleges rendelkezésekre hivatkoznak; 

4. javasolja, hogy alakítsanak ki rendszeres konzultációt a nemzeti parlamentekkel, a 
tagállamokon belüli egyéb parlamentekkel és megfelelő bizottságaikkal, ideértve a 
szakértőkkel végzett közös meghallgatásokat, , tartsanak közös megbeszéléseket minden 
ország európai parlamenti képviselői és a megfelelő nemzeti és regionális tisztviselők és 
testületek között európai érdekű, az egyes régiókat érintő témákban, a költségelemzés és a 
szabályozás hatásvizsgálata révén a kohéziós politika területén folyó jogalkotási eljárás 
minőségének javítására nemzeti és EU-szinten, így biztosítva azt, hogy minden régió 
szükségleteinek megfelelnek, ideértve a szigeteket, valamint gyéren lakott, hegyi és 
kevésbé fejlett területeket is;

5. felhívja a figyelmet a kohéziós politika sajátos természetére, mely az Európai Unió 
modelljét fémjelzi, és amely megkülönbözteti azt a szabadkereskedelmi övezettől; úgy 
véli, hogy éppen ezért az európai polgárok megbékélése érdekében helyben kell növelni e 
szolidaritáson alapuló politika láthatóságát valamennyi régióban, különös tekintettel a 
leginkább hátrányos helyzetű régiókra;

6. üdvözli a demokrácia, dialógus és diszkusszió „D-tervét”, mely Wallström biztos 
kezdeményezése annak érdekében, hogy egy folyamatos párbeszéd induljon meg az 
európai politikákról mind regionális, mind helyi szinten; hangsúlyozza továbbá, hogy a 
szélesebb körű vitába be kell vonni az európai ifjúságot, és ösztönözni kell az „európai 
gondolat” melletti elkötelezettséget; 
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7. e tekintetben hangsúlyozza a kohéziós politika számára biztosított megfelelő finanszírozás 
fontosságát; még egyszer hangsúlyozza továbbá, hogy a közösségi GNI 0,41%-a a 
finanszírozás minimum szintje, ami alatt e politika céljai elérésében eredménytelennek 
bizonyulhat;

8. kéri, hogy a Bizottság adjon elő pontos és indoklással ellátott hatásvizsgálatot arra 
vonatkozóan, hogy az Unió új tagállamokkal történő biztos, illetve lehetséges bővítései 
milyen várható hatással lesznek a regionális politika költségvetésére;

9. javasolja specifikus, a fiatalokat megcélzó eszközök használatát, – mint például az 
internet, a televíziós programok, hirdetések és iskolai tájékoztató szemináriumok, – a 
nemzeti, regionális és helyi szintű, az európai politikákról folytatott párbeszéd beindítása 
érdekében;

10. arra ösztönzi a Bizottságot a Régiók Bizottságával együttműködésben, hogy folyamatosan 
értékeljék az Európa jövőjéről szóló párbeszédet, különös tekintettel a szubszidiaritás és 
az arányosság elvére;

11. felhívja a figyelmet a növekedési potenciál szempontjából tartalékot jelentő kevésbé 
fejlett területek – ilyen területek minden tagállamban léteznek, de különösen a 10 új 
tagállamban, a statisztikai hatás által érintett régiókban és a csatlakozásra váró 
Bulgáriában és Romániában – megfelelő támogatásának fontosságára annak érdekében, 
hogy mindörökre eltöröljük a szegénységet és előmozdítsuk az innovatív és alternatív 
megközelítéseket a többszektoros regionális fejlesztés, valamint a kiegyensúlyozott 
növekedés elérése és fenntartása érdekében az egész EU-ban.

12. tudomásul veszi az európai alkotmányt létrehozó szerződés ratifikációja során felmerült 
akadályokat, és hangsúlyozza, hogy az európai uniós tagság előnyeinek kiemelésében 
fontos szerepet kaphatnak a strukturális politikák;
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