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SUGGESTIES

De Commissie regionale ontwikkeling verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
begrotingscontrole onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. beschouwt de denkpauze als een gelegenheid om een echt debat over de toepassing van 
het subsidiariteitsbeginsel en de totstandbrenging van een nauwer partnerschap op het 
gebied van regionale ontwikkeling te voeren en na te gaan in hoeverre het 
subsidiariteitsbeginsel wordt geëerbiedigd bij de uitvoering, controle en evaluatie van de 
doelstellingen van het cohesiebeleid voor de periode 2007-2013, die van vitaal belang zijn 
voor een volledige, evenwichtige en duurzame ontwikkeling in alle lidstaten, met name in 
de armste regio's;

2. beveelt aan dat de Commissie uitgebreide raadplegingen houdt met de lidstaten, de 
nationale en andere parlementen in de lidstaten, de regionale en lokale autoriteiten en 
andere relevante organen, het Comité van de regio's, bedrijfsverenigingen en vakbonden, 
alvorens nieuwe regelgevingsvoorstellen op te stellen die gevolgen voor de economische, 
sociale en territoriale cohesie van de lidstaten hebben, om overbodige regulering te 
voorkomen en de flexibiliteit te behouden die voor de aanpak van de bestaande en 
toekomstige uitdagingen op het gebied van het cohesiebeleid nodig is;

3. beveelt aan dat het Europees Parlement, tenzij het Verdrag tot vaststelling van een 
Grondwet voor Europa door alle lidstaten wordt geratificeerd en totdat dit is gebeurd, de 
veranderingen die het Verdrag voor het cohesiebeleid zou teweegbrengen, zo krachtig 
mogelijk blijft promoten en dat het beginsel van wettelijke voorzorg strikt wordt 
toegepast, wanneer naar het kader van algemene en bijzondere bepalingen betreffende het 
cohesiebeleid en de individuele begunstigden hiervan wordt verwezen;

4. stelt voor om periodieke raadplegingen te houden met de nationale en andere parlementen 
in de lidstaten en hun op dit gebied bevoegde commissies, met inbegrip van gezamenlijke 
hoorzittingen met deskundigen, om gezamenlijke vergaderingen te houden van de EP-
leden van elke lidstaat met de overeenkomstige nationale en regionale parlementsleden 
over kwesties van Europees belang voor elke regio en om op basis van 
kostenbeoordelingen en regelgevingsimpactanalyses de kwaliteit van het 
wetgevingsproces met betrekking tot het cohesiebeleid op nationaal en EU-niveau te 
verbeteren, teneinde ervoor te zorgen dat in de behoeften van alle regio's, inclusief de 
verst afgelegen regio's, eilanden en schaars bevolkte, minder ontwikkelde en 
berggebieden, wordt voorzien;

5. vestigt de aandacht op het specifieke karakter van het cohesiebeleid, dat zo kenmerkend 
voor het EU-model is en de EU tot meer dan een eenvoudige vrijhandelszone maakt; stelt 
daarom dat dit op solidariteit gebaseerde beleidsterrein meer bekendheid onder de 
bevolking moet worden gegeven, in alle regio's (met name de meest kansarme), teneinde 
Europa en zijn bevolking nader tot elkaar te brengen;

6. verwelkomt het initiatief voor een ´plan D´ voor democratie, dialoog en debat van 
Commissielid Wallström, om een permanente dialoog over het Europese beleid te 
initiëren, zowel op regionaal als op lokaal niveau; benadrukt voorts de noodzaak de 
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Europese jeugd bij het bredere debat te betrekken en haar verbondenheid met de 
´Europese gedachte´ te stimuleren;

7. benadrukt in verband hiermee dat het volstrekt noodzakelijk is in adequate financiering 
voor het cohesiebeleid te voorzien, waarbij nogmaals zij herhaald dat 0,41% van het 
communautaire BNI het minimumfinancieringspeil is waaronder de doelstellingen van 
genoemd beleid wellicht niet kunnen worden verwezenlijkt;

8. verzoekt de Commissie een nauwkeurige en met redenen omklede beoordeling voor te 
leggen van de effecten die de reeds vaststaande of mogelijke uitbreidingen van de EU met 
nieuwe lidstaten waarschijnlijk op het regionaal beleid zullen hebben;

9. beveelt aan specifieke instrumenten in te zetten, zoals het internet, televisieprogramma's, 
advertenties en voorlichtingsbijeenkomsten op scholen, gericht op de jeugd, om een 
dialoog over het Europese beleid op nationaal, regionaal en lokaal niveau op gang te 
brengen; 

10. moedigt de Commissie aan in samenwerking met het Comité van de Regio's een 
permanente evaluatie uit te voeren van de dialoog over de toekomst van Europa, met 
bijzondere aandacht voor het subsidiariteits- en het evenredigheidsbeginsel;

11. vestigt er de aandacht op dat het belangrijk is met voldoende middelen steun te bieden aan 
minder ontwikkelde regio's met groeipotentieel, die in alle lidstaten bestaan, maar met 
name in de tien nieuwe lidstaten, alsmede aan de regio's waarvoor het statistisch effect 
geldt en aan de toetredende landen Bulgarije en Roemenië, om armoede definitief uit te 
bannen en innoverende en alternatieve methoden om multisectorale regionale 
ontwikkeling en evenwichtige groei in de hele EU tot stand te brengen en te handhaven, te
bevorderen;

12. wijst op de belemmeringen die bij de ratificatie van het Verdrag tot vaststelling van een 
Grondwet voor Europa zijn opgedoken en benadrukt de cruciale rol die het structuurbeleid 
kan spelen om de voordelen van het lidmaatschap van de Europese Unie duidelijk te 
maken.
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