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FÖRSLAG

Utskottet för regional utveckling uppmanar utskottet för konstitutionella frågor att som 
ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet anser denna period av eftertanke vara ett tillfälle att delta i en verklig 
debatt om tillämpningen av subsidiaritetsprincipen och principen om ett uppgraderat 
partnerskap på området landsbygdsutveckling och utvärdera i vilken mån dessa principer
följs i genomförandet, övervakningen och utvärderingen av sammanhållningspolitikens 
mål för perioden 2007–2013, som är centrala för en fullständig, balanserad och varaktig 
utveckling i alla medlemsstater, framföra allt i de fattigaste regionerna.

2. Europaparlamentet rekommenderar kommissionen att ha ett omfattande samråd med 
medlemsstaterna, de nationella parlamenten, andra parlament i medlemsstaterna, 
regionala och lokala myndigheter och andra relevanta organ, Regionkommittén, 
branschsammanslutningar och fackföreningar innan den utarbetar några nya förslag till 
förordningar som berör medlemsstaternas ekonomiska, sociala och territoriala 
sammanhållning, för att undvika onödig överreglering och bevara den flexibilitet som 
behövs så väl för att möta sammanhållningspolitikens utmaningar i dag och i framtiden.

3. Såvida inte Fördraget om upprättande av en konstitution för Europa ratificeras av 
samtliga medlemsstater eller till dess att så sker rekommenderar Europaparlamentet att 
parlamentet fortsätter att så starkt som möjligt främja de förändringar som fördraget 
skulle medföra för sammanhållningspolitiken, på basis av förändringarnas fördelar, och 
att försiktighetsprincipen noggrant följs i rättsliga sammanhang vid hänvisningar till det 
regelverk som innehåller allmänna och särskilda bestämmelser om 
sammanhållningspolitiken och dess enskilda stödmottagare.

4. Europaparlamentet föreslår att regelbundna samråd, även gemensamma expertutfrågningar, 
hålls med de nationella parlamenten och andra parlament i medlemsstaterna samt deras 
berörda utskott och att det hålls gemensamma möten mellan Europaparlamentsledamöter 
från alla medlemsstater och motsvarande nationella och regionala parlamentsledamöter i 
frågor av EU-intresse som berör varje region, för att med hjälp av kostnadsanalyser och 
konsekvensbedömningar av lagstiftningen höja lagstiftningsförfarandets kvalitet inom 
sammanhållningspolitiken på nationell nivå och på EU-nivå, och därigenom se till att 
behoven hos samtliga regioner, däribland de yttersta randområdena, öar och glesbefolkade 
områden, bergsområden och mindre utvecklade områden, tillgodoses tillräckligt.

5. Europaparlamentet uppmärksammar sammanhållningspolitikens särskilda karaktär, som 
kännetecknar EU-modellen och särskiljer EU från ett rent frihandelsområde. Parlamentet 
framhåller att denna solidaritetsbaserade politik därför måste ges en högre profil på 
gräsrotsnivå i alla regioner (särskilt i de minst gynnade regionerna) så att Europa och dess 
folk kan försonas.

6. Europaparlamentet välkomnar den ”plan D” för demokrati, dialog och debatt som 
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kommissionsledamot Margot Wallström har tagit initiativ till i syfte att inleda en 
fortlöpande dialog om EU-politiken på både regional och lokal nivå. Europaparlamentet 
understryker dessutom att det är nödvändigt att göra EU:s ungdomar delaktiga i den 
övergripande debatten och stimulera deras engagemang för ”Europatanken”.

7. Europaparlamentet betonar mot denna bakgrund att det är absolut nödvändigt att 
tillhandahålla tillräckliga medel för sammanhållningspolitiken och upprepar på nytt att ett 
belopp som motsvarar 0,41 procent av EU:s bruttonationalinkomst är 
en minimifinansieringsnivå, och att politiken kan visa sig vara ineffektiv för att nå dessa 
mål om denna nivå underskrids.

8. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en noggrann, motiverad 
bedömning av de effekter som en säker eller möjlig utvidgning av EU till att omfatta nya 
medlemsstater antagligen kommer att få för regionalpolitiken.

9. För att få till stånd en dialog om EU-politiken på nationell, regional och lokal nivå 
rekommenderar Europaparlamentet användningen av särskilda verktyg som Internet, 
TV-program, reklam och informationsseminarier i skolor och med riktning till ungdomar.

10. Europaparlamentet uppmuntrar kommissionen att i samarbete med Regionkommittén 
göra en fortlöpande utvärdering av dialogen om Europas framtid med särskild hänsyn till 
subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna.

11. Europaparlamentet understryker vikten av att ge tillräckligt med stöd till mindre 
utvecklade regioner som utgör en reserv för potentiell tillväxt. Sådana regioner finns i 
samtliga medlemsstater, men framför allt i de tio nya medlemsstaterna, de regioner som 
är föremål för den statistiska effekten och anslutningsländerna Bulgarien och Rumänien. 
Genom ökad finansiering kan fattigdomen utrotas för gott och innovativa och alternativa 
lösningar främjas i syfte att skapa och upprätthålla regional utveckling inom flera olika 
sektorer liksom en balanserad tillväxt i hela EU.

12. Europaparlamentet uppmärksammar de hinder som har funnits för att ratificera Fördraget 
om upprättande av en konstitution för Europa och betonar den viktiga roll som 
strukturpolitiken kan spela för att framhålla fördelarna med EU-medlemskapet.
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