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FORSLAG

Regionaludviklingsudvalget opfordrer Udvalget om Konstitutionelle Anliggender, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. glæder sig over, at Lissabontraktaten, hvad angår den økonomiske, sociale og territoriale 
samhørighed, ligestiller Parlamentet med Rådet ved at erstatte proceduren med 
samstemmende udtalelse, der navnlig fandt anvendelse på vedtagelsen af den generelle 
forordning om strukturfondene, med den såkaldte almindelige lovgivningsprocedure, dvs. 
den fælles beslutningsprocedure, hvilket i betydelig grad styrker Parlamentets 
lovgivningsmæssige beføjelser og Regionaludviklingsudvalgets kompetence, en ændring, 
der vil få særlig betydning for strukturfondene i perioden efter 2013, og derved forbedrer
gennemsigtigheden og øger Parlamentets ansvar over for borgerne;

2. mener, at medtagelsen af territorial samhørighed som et af Unionens mål supplerer målene 
om økonomisk og social samhørighed og vil øge Parlamentets og 
Regionaludviklingsudvalgets beføjelse til at vurdere vigtige EU-politikkers territoriale 
indvirkning; understreger betydningen af indførelsen af delt kompetence mellem EU og 
medlemsstaterne på området territorial samhørighed og henstiller, at 
Regionaludviklingsudvalget for at fremme en hurtig opnåelse af dette mål engagerer sig 
fuldt ud i alle relevante aktiviteter på dette område;

3. opfordrer Rådet og Kommissionen til sammen med Parlamentet at definere princippet og 
målet om territorial samhørighed mere præcist (herunder de relevante indikatorer, metoder
og instrumenter) og til, i lyset af denne definition, uden yderligere forsinkelse tage bedre 
hensyn til den territoriale indvirkning af alle EU-politikker med en stærk territorial 
dimension; understreger i denne forbindelse betydningen af territorial samhørighed, 
navnlig når det gælder europæisk fysisk planlægning, udviklingen af et polycentrisk og 
velafbalanceret bysystem og skabelsen af et nyt forhold mellem by og land; 

4. bemærker den vigtige rolle, som Regionaludviklingsudvalget vil komme til at spille i 
forbindelse med definitionen af territorial samhørighed og skabelsen af synergier mellem 
samhørighedspolitikkens finansieringsinstrumenter til opnåelse heraf; opfordrer endvidere 
indtrængende medlemsstaterne til at udvise den nødvendige politiske vilje til at indarbejde
målet om territorial samhørighed i national lovgivning;

5. glæder sig over, at Lissabontraktaten giver en mere præcis og udtømmende definition af 
regioner, f.eks. regioner i landdistrikter, regioner med demografiske udfordringer, 
regioner i den yderste periferi og grænseoverskridende regioner, som Fællesskabet bør 
tage særlig hensyn til ved gennemførelsen af sin samhørighedspolitik;

6. glæder sig over, at den særlige status, som regionerne i den yderste periferi har, bekræftes 
ved artikel 349 og 355 i traktaten om den Europæiske Unions Funktionsmåde og nu også 
nævnes i specifikke bestemmelser vedrørende statsstøtte;

7. bemærker, at samhørighedspolitikken får tildelt en af de største andele af EU’s budget; er
fast overbevist om, at ændringerne i budgetproceduren, navnlig indkaldelsen af 
Forligsudvalget i tilfælde af Parlamentets vedtagelse af ændringer ved førstebehandlingen, 
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vil nødvendiggøre et styrket samarbejde mellem Regionaludviklingsudvalget og 
Budgetudvalget, navnlig gennem repræsentation af Regionaludviklingsudvalget på 
Forligsudvalgets møder;

8. glæder sig over udvidelsen af nærhedsprincippet, særlig med hensyn til lokale og 
regionale myndigheder, og indførelsen af "varslingsmekanismen", der skulle give de 
nationale parlamenter bedre mulighed for at vurdere, om EU-lovgivningsforslag 
overholder nærheds- og proportionalitetsprincippet; gør i denne forbindelse opmærksom 
på behovet for at styrke forbindelserne mellem Regionaludviklingsudvalget og de 
nationale parlamenter, eksempelvis gennem udvikling eller konsolidering af specifikke 
kommunikationskanaler; mener i denne forbindelse, at inddragelsen af lokale og regionale 
myndigheder og parlamenter hvad angår nærhed kan være et vigtigt element, og minder 
om, at en sådan inddragelse afhænger af nationale bestemmelser;

9. glæder sig over Unionens fælles værdier for så vidt angår tjenesteydelser af almen 
interesse som fastlagt i protokollen om tjenesteydelser af almen interesse og understreger
navnlig nationale, regionale og lokale myndigheders vigtige rolle og vide skønsbeføjelser
i denne forbindelse;

10. understreger, at Regionaludviklingsudvalget spiller en vigtig rolle i forbindelserne mellem 
Parlamentet og Regionsudvalget;

11. opfordrer Regionsudvalget til at sende Regionaludviklingsudvalget en udtalelse om 
Lissabontraktatens indvirkning på regionalpolitikken og på dets kompetenceområde.
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