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POBUDE

Odbor za regionalni razvoj poziva Odbor za ustavne zadeve kot pristojni odbor, da v svoj 
predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. Pozdravlja obdobje za razmislek kot priložnost za začetek prave razprave o načelu 
subsidiarnosti in nadgrajenega partnerstva  na področju regionalnega razvoja in za oceno 
stopnje, do katere se načelo uporablja pri izvajanju, nadzorovanju in ocenjevanju ciljev 
kohezijske politike za obdobje 2007–2013, ki so bistveni za celoten, uravnotežen in trajen 
razvoj v vseh državah članicah; zlasti v najrevnejših regijah;

2. Priporoča Komisiji, naj se obširno posvetuje z državami članicami, nacionalnimi in 
drugimi parlamenti v okviru držav članic, regionalnimi in lokalnimi oblastmi ter katerimi 
koli drugimi organi, Odborom regij, poslovnimi združenji in sindikati, preden oblikuje 
nove predloge uredb, ki vplivajo na gospodarsko, družbeno in ozemeljsko kohezijo držav 
članic, da bi preprečili nepotrebno pretirano urejanje s predpisi in ohranili zelo potrebno 
prilagodljivost pri obravnavanju trenutnih in prihodnjih izzivov za kohezijsko politiko;

3. Priporoča, da Evropski parlament, razen če in dokler Pogodbe o Ustavi za Evropo ne 
ratificirajo vse države članice, še naprej čim močneje spodbuja spremembe, ki jih bo 
sprejel na področju kohezijske politike zaradi njihove lastne vrednosti, in da se za okvir 
splošnih in posebnih določb o kohezijski politiki in njene posamezne upravičence 
dosledno uporablja načelo pravne previdnosti;

4. Predlaga, da se pripravijo redna posvetovanja z nacionalnimi in drugimi parlamenti v 
okviru držav članic ter njihovimi zadevnimi odbori, vključno s skupnimi obravnavami s 
strokovnjaki, s skupnimi srečanji med poslanci EP iz vsake države članice ter ustreznimi 
nacionalnimi in regionalnimi uradniki in telesi o vseh zadevah evropskega interesa, ki 
zadevajo vsako regijo, da se s pomočjo ocen stroškov in analiz regulativnega vpliva 
izboljša kakovost zakonodajnega postopka v kohezijski politiki na nacionalni ravni in 
ravni EU, s čimer se zagotovi, da se ustrezno zadovoljijo potrebe vseh regij, vključno z 
najbolj oddaljenimi regijami, otoki in redko poseljenimi, gorskimi in manj razvitimi 
območji;

5. Posveča pozornost posebni naravi kohezijske politike, saj je znamenje modela EU, ki 
razlikuje med EU in zgolj območjem proste trgovine; zaradi tega mora politika, ki temelji 
na solidarnosti, dati višji profil socialni ravni v vseh regijah (zlasti v najbolj 
zapostavljenih), da bi spravili Evropo in njene prebivalce;

6. Pozdravlja pobudo "plan D" za demokracijo, dialog in diskusijo, ki jo je podala komisarka 
Wallströmova in s katero bi pričeli stalni dialog o evropskih politikah tako na regionalni 
kot na lokalni ravni; v nadaljevanju poudarja potrebo po vključevanju evropske mladine v 
širšo diskusijo in po spodbujanju zavezanosti k "evropski misli";
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7. V zvezi s tem poudarja, da je absolutna potreba po zagotavljanju ustreznega financiranja 
kohezijske politike, pri čemer ponovno poudarja, da je 0,41 % BND Skupnosti minimalna 
raven financiranja, pod katero bi ta politika lahko postala neučinkovita pri doseganju 
svojih ciljev;

8. Poziva Komisijo, da predstavi natančno, utemeljeno oceno učinkov, ki bi jih določene ali 
možne širitve EU, ki bi vključile nove države članice, imele na proračun regionalne 
politike;

9. Priporoča uporabo posebnih instrumentov, kot so internet, televizijski programi, oglasi in 
informacijski seminarji v šolah, ki bi bili namenjeni oblikovanju dialoga med mladimi o 
evropskih politikah na nacionalni, regionalni in lokalni ravni;

10. Spodbuja Komisijo v sodelovanju z Odborom regij, da se loti stalnega ocenjevanja dialoga 
o prihodnosti Evrope, s posebnim poudarkom na načelu subsidiarnosti in sorazmernosti;

11. Opozarja na pomen podpore z ustreznim financiranjem manj razvitih regij, ki 
predstavljajo dodatne možnosti za rast in obstajajo v vseh državah članicah, zlasti pa v 
desetih novih državah članicah, in tudi regij, ki jih je prizadel statistični učinek ter držav 
pristopnic Bolgariji in Romuniji, da se za vselej izkorenini revščina in spodbujajo 
inovativni in alternativni pristopi k doseganju in ohranjanju večsektorskega regionalnega 
razvoja in uravnotežene rasti po vsej EU.

12. Opaža ovire, s katerimi so se soočili pri ratifikaciji Pogodbe o Ustavi za Evropo ter 
poudarja ključno vlogo, ki jo lahko igra strukturna politika pri zagovarjanju pozitivnih 
koristi, ki izhajajo iz članstva Evropske unije;
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