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PASIŪLYMAI

Regioninės plėtros komitetas ragina atsakingą Konstitucinių reikalų komitetą į savo 
pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. mano, kad apmąstymų laikotarpis suteikia galimybę rimtai diskutuoti apie subsidiarumo 
principo taikymą ir glaudesnę partnerystę regioninės plėtros srityje ir įvertinti, kiek šio 
principo laikomasi įgyvendinant, kontroliuojant ir vertinant 2007–2013 metams 
užsibrėžtus sanglaudos politikos tikslus, kurie yra gyvybiškai svarbūs siekiant 
visapusiškos, darnios ir ilgalaikės plėtros visose valstybėse narėse, ypač skurdžiausiuose 
regionuose;

2. rekomenduoja Komisijai prieš rengiant bet kokį naują pasiūlymą dėl reglamento, kuris 
turėtų įtakos valstybių narių ekonominei, socialinei ir teritorinei sanglaudai, siekiant 
išvengti nereikalingo papildomo reglamentavimo ir išsaugoti labai reikalingą lankstumą 
sprendžiant dabartinius ir būsimus sanglaudos politikos sunkumus, plačiai konsultuotis su 
valstybėmis narėmis, jų parlamentais, regioninėmis ir vietos valdžios bei kitomis 
svarbiomis institucijomis, Regionų komitetu, verslo asociacijomis ir profesinėmis 
sąjungomis;

3. rekomenduoja, kad  Europos Parlamentas, kol visos valstybės narės neratifikavo Sutarties 
dėl Konstitucijos Europai, ir toliau kiek įmanoma ir skatinti joje numatytus sanglaudos 
politikos pokyčius, atkreipiant dėmesį į jų privalumus, o darant nuorodas į bendrų ir 
specialių nuostatų dėl sanglaudos politikos ir atskirų jos naudos gavėjų visumą visada 
taikyti teisinio atsargumo principą;

4. ragina pradėti nuolatinį konsultavimąsi su valstybių narių nacionaliniais ir kitais 
parlamentais bei atitinkamais jų komitetais, įskaitant bendrus specialistų klausymus, rengti 
bendrus kiekvienos valstybės narės EP narių ir atitinkamų nacionalinių bei regionioninių 
parlamentų narių susitikimus kiekvienam regionui svarbiais europinės svarbos klausimais, 
pasitelkus sąnaudų įvertinimus ir teisės aktų poveikio analizes atskirų šalių ir ES mastu 
gerinti sanglaudos politikos srities teisės aktų kūrimo proceso kokybę, taip užtikrinant, 
kad būtų patenkinti visų regionų – t. p. salų ir negausiai gyvenamų, kalnuotų ir mažiau 
išsivysčiusių sričių – poreikiai.

5. atkreipia dėmesį į specifinį sanglaudos politikos pobūdį, kuris yra ES modelio skiriamasis 
požymis, ir rodo, kad ES nėra vien tik laisvos prekybos zona; sutinka su tuo, kad dėl šios 
priežasties siekiant priartinti Europą prie jos piliečių plačiosios visuomenės lygmeniu 
visuose regionuose (ypač skurdžiausiuose) reikia suteikti daugiau dėmesio solidarumu 
grindžiamai politikai;

6. džiaugiasi Komisijos narės M. Wallström parodyta demokratijos, dialogo ir diskusijų 
iniciatyva „Planas D“, kuria siekiama pradėti nuolatinį dialogą apie Europos politiką ir 
regioniniu, ir vietos lygmeniu; be to, pabrėžia poreikį įtraukti Europos jaunimą į platesnes 
diskusijas ir skatinti jo įsipareigojimą „Europos idėjai“;

7. šiame kontekste pabrėžia, kad būtina skirti užtenkamai lėšų sanglaudos politikai, ir dar 
kartą pakartoja, kad 0,41 proc. BNP yra minimalus lėšų lygis, o jei jų bus skirta mažiau, 
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šioje politikos sritys nebus galima veiksmingai siekti jos tikslų;

8. ragina Komisiją pateikti motyvuotą tikslų įvertinimą, kokį poveikį regioninės politikos 
biudžetui gali turėti tiksliai numatyti ar galimi ES plėtros etapai, kurių metu į ES įstotų 
naujų valstybių narių;

9. ragina, siekiant nacionaliniu, regioniniu ir vietos lygmeniu užmegzti dialogą apie 
Europos Sąjungos politiką naudoti specialias jaunimui skirtas priemones, pvz., internetą, 
televizijos programas, reklamas ir informacinius seminarus mokyklose;

10. ragina Komisiją, bendradarbiaujant su Regionų komitetu, imtis dialogo dėl Europos 
ateities nuolatinio vertinimo, ypač atsižvelgiant į subsidiarumo ir proporcingumo 
principus;

11. atkreipia dėmesį į tai, kad siekiant galutinai panaikinti skurdą bei skatinti inovacinius ir 
alternatyvius būdus įvairių sričių regioninei plėtrai ir subalansuotam augimui visoje ES 
pasiekti ir išlaikyti, svarbu pakankamomis lėšomis remti mažiau išsivysčiusius regionus, 
kurie turi augimo potencialą ir kurių yra visose valstybėse narėse, tačiau daugiausia 
dešimtyje naujųjų valstybių narių, statistinio efekto paveiktuose regionuose ir stojančiose 
šalyse Bulgarijoje ir Rumunijoje;

12. atkreipia dėmesį į tai, kad ratifikuojant Sutartį dėl Konstitucijos Europai atsirado kliūčių, 
ir pabrėžia esminį vaidmenį, kurį struktūrinė politika gali atlikti atskleidžiant Europos 
Sąjungos narystės naudą;
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