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IEROSINĀJUMI

Reģionālās attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Konstitucionālo jautājumu 
komiteju rezolūcijas priekšlikumā, ko tā pieņems, iekļaut šādus ierosinājumus:

1. uzskata pārdomu periodu par iespēju iesaistīties svarīgās debatēs par subsidiaritātes un 
uzlabotu partnerattiecību principa piemērošanu reģionālās attīstības jomā un novērtēt, cik 
lielā mērā šis princips tiek ievērots, lai īstenotu, uzraudzītu un novērtētu 2007.–2013. gada 
kohēzijas politikas mērķus, kuri ir ļoti svarīgi pilnīgai, līdzsvarotai un ilglaicīgai attīstībai 
visās dalībvalstīs, it īpaši nabadzīgākajos reģionos;

2. iesaka Komisijai plaši konsultēties ar dalībvalstīm, valstu un citiem parlamentiem 
dalībvalstīs, reģionālajām, vietējām un citām attiecīgām iestādēm, Reģionu komiteju, 
uzņēmējdarbības asociācijām un arodbiedrībām pirms ikviena jauna priekšlikuma 
izstrādāšanas regulām, kas ietekmē dalībvalstu ekonomisko, sociālo un teritoriālo 
kohēziju, lai izvairītos no nevajadzīgas pārmērīgas regulēšanas un saglabātu ļoti 
nepieciešamo elastīgumu kohēzijas politikas pašreizējo un turpmāko problēmu risināšanā;

3. iesaka līdz brīdim, kad Līgumu par Konstitūciju Eiropai būs ratificējušas visas 
dalībvalstis, Eiropas Parlamentam turpināt pēc iespējas vairāk sekmēt izmaiņas, ko tas 
radītu attiecībā uz kohēzijas politiku, pamatojoties uz šo izmaiņu sniegtajiem ieguvumiem 
un pilnībā ievērojot juridiskas piesardzības principu, kad tiek veiktas atsauces uz 
vispārējiem un īpašiem noteikumiem attiecībā uz kohēzijas politiku un konkrētiem 
ieguvējiem no tās;

4. ierosina ieviest regulāras konsultācijas ar valstu un citiem parlamentiem dalībvalstīs un to 
atbilstošajām komitejām, tostarp kopējas uzklausīšanas ar ekspertu piedalīšanos, kopīgas 
sanāksmes Eiropas Parlamenta deputātiem no visām dalībvalstīm un attiecīgajiem 
dalībvalstu un reģionālajiem deputātiem par visiem Eiropas interešu jautājumiem, kas 
attiecas uz katru reģionu, ar izdevumu novērtējumiem un normatīvās ietekmes analīzi 
uzlabot likumdošanas procesa kvalitāti kohēzijas politikas jomā valstu un ES līmenī, 
tādējādi nodrošinot, ka visu reģionu, tostarp visnomaļāko reģionu, salu un retāk apdzīvotu, 
kalnainu, kā arī mazāk attīstītu teritoriju vajadzības tiek pienācīgi nodrošinātas;

5. pievērš uzmanību kohēzijas politikas īpašajam raksturam, jo tā ir ES modeļa raksturīga 
iezīme, kas ES padara atšķirīgu no tikai brīvās tirdzniecības zonas; uzskata, ka tādēļ šai 
solidaritātē balstītajai politikai jāpiešķir lielāka nozīme masu līmenī visos reģionos (it 
īpaši vismazāk labvēlīgajos) nolūkā uzlabot attiecības starp Eiropu un tās iedzīvotājiem;

6. atzinīgi vērtē “D plāna” iniciatīvu par demokrātiju, dialogu un debatēm, ko uzsākusi 
komisāre M. Wallström, lai uzsāktu pastāvīgu dialogu par Eiropas politikām gan 
reģionālā, gan vietējā līmenī; turklāt uzsver vajadzību iesaistīt Eiropas jaunatni plašākās 
debatēs un veicināt tās piesaistīšanu “Eiropas idejai”;

7. šajā sakarā uzsver ļoti būtisko nepieciešamību nodrošināt kohēzijas politikas pienācīgu 
finansējumu, vēlreiz atgādinot, ka finansējums 0,41% apjomā no Kopienas nacionālā 
kopienākuma ir minimālais apjoms, zem kura robežas var izrādīties, ka kohēzijas politika 
nespēj sasniegt tai paredzētos mērķus;
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8. aicina Komisiju iesniegt rūpīgu un pamatotu novērtējumu par ES paredzēto vai varbūtējo 
paplašināšanos un jaunu dalībvalstu iekļaušanas iespējamo ietekmi uz reģionālo politiku;

9. iesaka izmantot specifiskus instrumentus, tādus kā Internets, televīzijas programmas, 
reklāma un informācijas semināri skolās un kas paredzēti jauniešiem, lai rosinātu dialogu 
par Eiropas politikām dalībvalstu, reģionālā un vietējā līmenī;

10. mudina Komisiju sadarbībā ar Reģionu komiteju uzņemties dialoga par Eiropas nākotni 
pastāvīgu novērtēšanu, īpašu uzmanību pievēršot subsidiaritātes un proporcionalitātes 
principiem;

11. vērš uzmanību uz pienācīga finansiāla atbalsta svarīgumu mazāk attīstītiem reģioniem, 
kuriem ir izaugsmes iespējas, ņemot vērā, ka šādi reģioni ir visās dalībvalstīs, bet jo īpaši 
10 jaunajās dalībvalstīs, kā arī statistikas efekta skartajos reģionos un kandidātvalstīs 
Bulgārijā un Rumānijā, lai pilnībā likvidētu nabadzību un veicinātu jaunas un alternatīvas 
pieejas daudznozaru reģionālās attīstības un līdzsvarota pieauguma sasniegšanai un 
saglabāšanai visā ES;

12. ievēro šķēršļus, ar kuriem saskaras Līguma par Konstitūciju Eiropai ratifikācija, un uzsver 
būtisko lomu, kas struktūrpolitikai var būt, popularizējot pozitīvo ieguvumu, ko sniedz 
dalība Eiropas Savienībā.
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