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WSKAZÓWKI

Komisja Rozwoju Regionalnego zwraca się do Komisji Spraw Konstytucyjnych, właściwej 
dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących 
wskazówek:

1. uważa, że okres refleksji postrzegany jako okazja do zaangażowania się w szczerą 
dyskusję na temat zasad subsydiarności i wzmocnionych partnerstw w sferze rozwoju 
regionalnego oraz oceny stopnia, w jakim zasad tych przestrzega się w zastosowaniu, 
monitorowaniu i ocenie celów polityki spójności w okresie 2007-2013 istotnych dla 
pełnego, zharmonizowanego oraz trwałego rozwoju wszystkich Państw Członkowskich, w 
szczególności w regionach najuboższych;

2. zaleca, by Komisja przeprowadziła szerokie konsultacje z Państwami Członkowskimi, 
parlamentami krajowymi, innymi parlamentami w obrębie Państw Członkowskich,
władzami regionalnymi i lokalnymi, innymi odpowiednimi organami, Komitetem 
Regionów, spółkami i związkami zawodowymi a to przed przygotowaniem wszelkich 
nowych wniosków dotyczących rozporządzeń mających wpływ na gospodarczą, 
społeczną i terytorialną spójność Państw Członkowskich w celu uniknięcia nadmiaru 
rozporządzeń oraz zachowania tak potrzebnej elastyczności w podejściu do obecnych i 
przyszłych wyzwań, jakie stawia polityka spójności;

3. zaleca, by jeżeli i o ile Traktat ustanawiający Konstytucję dla Europy zostanie 
ratyfikowany przez wszystkie Państwa Członkowskie, Parlament Europejski nadal jak 
najsilniej promował zmiany, jakie wywarłby Traktat w odniesieniu do polityki spójności,
w oparciu o ich własne zalety, oraz by zasada ostrożności prawnej miała pełne 
zastosowanie w odniesieniu do całości ogólnych i szczególnych postanowień dotyczących 
polityki spójności i jej poszczególnych beneficjentów; 

4. proponuje wprowadzenie stałych konsultacji na szczeblu parlamentów krajowych i innych 
parlamentów w obrębie Państw Członkowskich i właściwych komisji, łącznie z 
przesłuchaniami z udziałem ekspertów, odbywanie wspólnych posiedzeń posłów z różnych 
Państw Członkowskich oraz odpowiednich krajowych i regionalnych posłów parlamentu, na 
temat wszelkich kwestii interesu europejskiego dotyczących każdego regionu, poprzez ocenę 
skutków regulacji i jej kosztów w celu poprawy jakości procesu legislacyjnego w 
dziedzinie polityki spójności w wymiarze regionalnym, krajowym i unijnym; pozwoliłoby 
to na pełne zaspokojenie potrzeb wszystkich regionów, w tym regionów najbardziej 
oddalonych, wysp oraz terenów słabo zaludnionych, górzystych i mniej rozwiniętych;

5. zwraca uwagę na specyfikę polityki spójności, która znamionuje model Unii Europejskiej 
i odróżnia ją od zwykłej strefy wolnego handlu; twierdzi, że aby pogodzić Europę z 
obywatelami, konieczne jest zatem zwiększenie widoczność tej polityki solidarności w 
terenie, we wszystkich regionach, a w szczególności w tych najuboższych;

6. z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę „planu D” dla demokracji, dialogu i debaty podjętą 
przez Komisarz Wallström w celu rozpoczęcia dialogu na temat polityki europejskiej 
zarówno na szczeblu regionalnym i lokalnym; podkreśla ponadto potrzebę włączenia 
młodzieży europejskiej w szerszą debatę i zwiększania jej zaangażowania w „myśl 
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Europejską”;

7. podkreśla w tym względzie, bezwzględną konieczność dostarczenia odpowiednich 
funduszy dla polityki spójności, powtarzając raz jeszcze, że 0,41 % dochodu narodowego 
brutto we Wspólnocie to minimalna kwota funduszy, poniżej której wspomniana polityka 
może okazać się nieskuteczna w osiąganiu swych celów;

8. zwraca się do Komisji, aby przedstawiła dokładną i zasadną ocenę skutków, które 
planowane lub ewentualne rozszerzenia UE o nowe Państwa Członkowskie mogą
wywrzeć na politykę regionalną;

9. zaleca stosowanie odpowiednich narzędzi, takich jak internet, programy telewizyjne, 
kampanie reklamowe i seminaria informacyjne w szkołach, skierowanych do ludzi 
młodych, aby stworzyć dialog na temat polityki europejskiej na szczeblu krajowym, 
regionalnym i lokalnym;

10. zachęca Komisję we współpracy z Komitetem Regionów do podjęcia stałej oceny dialogu
na temat przyszłości Europy ze szczególnym uwzględnieniem zasady subsydiarności i 
proporcjonalności;

11. zwraca uwagę na znaczenie wspierania odpowiednimi funduszami regionów słabiej 
rozwiniętych, które stanowią rezerwę potencjału wzrostu; regiony takie istnieją we 
wszystkich Państwach Członkowskich, są to w szczególności regiony państw UE10, a 
także regiony dotknięte „efektem statystycznym”, oraz regiony w krajach 
przystępujących, tj. Bułgarii i Rumunii; fundusze te mają za zadanie trwałą likwidację 
ubóstwa oraz propagowanie pionierskich i alternatywnych podejść w celu osiągnięcia
wielosektorowego rozwoju regionalnego oraz harmonijnego wzrostu na terenie całej Unii;

12. zwraca uwagę na przeszkody, na które napotkał proces ratyfikacji Traktatu 
ustanawiającego Konstytucję dla Europy oraz podkreśla podstawową rolę, jaką odegrać 
może polityka strukturalna w promowaniu pozytywnych skutków członkowstwa w Unii 
Europejskiej;
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