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NÁVRHY

Výbor pre regionálny rozvoj žiada Výbor pre ústavné veci, aby ako gestorský výbor prijal do 
svojho návrhu uznesenia tieto návrhy:

1. domnieva sa, že obdobie úvah môže slúžiť ako príležitosť viesť skutočnú diskusiu o 
zásade subsidiarity a užšieho partnerstva v oblasti regionálneho rozvoja a zhodnotiť, v 
akej miere sa táto zásada dodržiava pri realizácii, monitorovaní a hodnotení cieľov 
kohéznej politiky na obdobie rokov 2007-2013, ktoré sú nevyhnutné pre ucelený, 
vyvážený a trvalý rozvoj v členských štátoch, predovšetkým v najchudobnejších 
oblastiach;

2. odporúča, aby Komisia pred vypracovaním akýchkoľvek nových návrhov nariadení v 
oblasti kohéznej politiky, ktoré budú mať dosah na hospodársku, sociálnu a územnú 
súdržnosť členských štátov, viedla širšie konzultácie s členskými štátmi, národnými 
parlamentmi, ďalšími parlamentmi vnútri členských štátov, úradmi na regionálnej a 
miestnej úrovni a ďalšími relevantnými orgánmi, s Výborom regiónov, podnikateľskými 
združeniami a odborovými organizáciami, aby sa zabránilo nežiaducej nadbytočnej 
regulácii a zachovala sa veľmi potrebná pružnosť pri riešení súčasných a budúcich otázok 
súvisiacich s kohéznou politikou;

3. odporúča, aby Európsky parlament naďalej čo najdôraznejšie propagoval zmeny, ktoré 
bude realizovať v súvislosti s kohéznou politikou, a to na základe ich vlastnej hodnoty, 
pokiaľ vo všetkých členských štátoch nebude ratifikovaná Zmluva o Ústave pre Európu, a 
aby sa plne uplatňovala zásada právnej obozretnosti pri odkaze na rámec všeobecných a 
zvláštnych ustanovení týkajúcich sa kohéznej politiky a jednotlivých príjemcov podpory 
poskytovanej v jej rámci;

4. navrhuje zavedenie pravidelných konzultácií s národnými parlamentmi a ďalšími 
parlamentmi vnútri členských štátov a s ich príslušnými výbormi vrátane spoločných 
vypočutí s odborníkmi, uskutočňovanie spoločných stretnutí medzi poslancami EP z 
každého členského štátu a príslušnými úradníkmi a orgánmi na národnej a regionálnej 
úrovni, zameraných na otázky európskeho záujmu týkajúce sa každého regiónu, s cieľom 
zlepšiť kvalitu legislatívneho procesu v oblasti kohéznej politiky na úrovni EÚ, ale aj  
jednotlivých členských štátov pomocou hodnotení nákladov a analýz regulačného vplyvu, 
a tým zaručiť primerané plnenie potrieb všetkých regiónov vrátane najvzdialenejších 
oblastí, ostrovov a riedko obývaných, horských a menej rozvinutých oblastí;

5. upriamuje pozornosť na osobitný charakter kohéznej politiky, ktorá je charakteristickým
znakom modelu EÚ, a ktorá odlišuje EÚ od obyčajného priestoru voľného obchodu;
poznamenáva, že táto politika založená na solidarite sa preto musí dostať viac do popredia 
na tej najzákladnejšej úrovni vo všetkých regiónoch (najmä v tých najmenej 
podporovaných) s cieľom priblížiť Európu jej občanom;

6. víta iniciatívu „plán D“ pre demokraciu, dialóg a diskusiu prijatú komisárkou 
Wallströmovou na začatie stáleho dialógu o európskych politikách tak na regionálnej, ako 
aj na miestnej úrovni; ďalej zdôrazňuje potrebu zapojiť európsku mládež do rozsiahlejšej 
diskusie a podporiť jej hlásenie sa k európskej myšlienke;
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7. zdôrazňuje v tejto súvislosti absolútnu nevyhnutnosť poskytnúť primerané finančné 
prostriedky pre kohéznu politiku, pričom znovu opakuje, že suma vo výške 0,41% HND
Spoločenstva je minimálna úroveň výšky finančných prostriedkov, pod ktorou by sa táto 
politika mohla ukázať ako neúčinná pri dosahovaní jej cieľov;

8. vyzýva Komisiu, aby predložila presné, odôvodnené hodnotenie následkov, ktoré určité
alebo možné rozšírenia EÚ o nové členské štáty budú pravdepodobne mať na regionálnu 
politiku;

9. odporúča využívanie konkrétnych nástrojov, ako sú internet, televízne programy, reklamy 
a informačné semináre v školách a  zamerané na mladých ľudí s cieľom rozprúdiť dialóg o 
európskych politikách na národnej, regionálnej a miestnej úrovni;

10. podporuje, aby sa Komisia v spolupráci s Výborom regiónov podujala na stále hodnotenie 
dialógu o budúcnosti Európy, najmä čo sa týka zásady subsidiarity a proporcionality;

11. upozorňuje na dôležitosť podporiť primeranými finančnými prostriedkami menej 
rozvinuté regióny, ktoré predstavujú rezervu rastového potenciálu, také oblasti sú vo 
všetkých členských štátoch, predovšetkým však v 10 nových členských štátoch, regiónoch 
postihnutých štatistickým efektom a v pristupujúcich krajinách Bulharsko a Rumunsko,
aby sa navždy odstránila chudoba a presadzovali sa inovatívne a alternatívne prístupy na 
dosiahnutie a zachovanie viacodvetvového regionálneho rozvoja a vyváženého rastu na 
celom území EÚ.

12. berie na vedomie prekážky, ktoré sa vyskytli pri ratifikácii Zmluvy o Ústave pre Európu, a 
zdôrazňuje rozhodujúcu úlohu, ktorú môžu mať štrukturálne politiky pri obhajobe 
kladných výhod členstva v Európskej únii;
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