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IEROSINĀJUMI

Reģionālās attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Konstitucionālo jautājumu 
komiteju savā rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. atzinīgi vērtē to, ka attiecībā uz ekonomisko, sociālo un teritoriālo kohēziju Lisabonas 
līgums piešķir Eiropas Parlamentam tādu pašu lomu kā Padomei, aizstājot pozitīva 
atzinuma procedūru, kas patlaban tiek piemērota, jo īpaši pieņemot struktūrfondiem 
paredzētos vispārīgos noteikumus, ar t.s. parasto likumdošanas procedūru (koplēmuma 
procedūru), ievērojami palielinot Parlamenta kā likumdevēja pilnvaras un Reģionālās 
attīstības komitejas kompetenci — pārmaiņa, kas jo īpaši ietekmēs struktūrfondus laika 
posmā pēc 2013. gada — un tādējādi uzlabojot pārredzamību un Parlamenta lēmumu 
publiskumu;

2. uzskata, ka teritoriālās kohēzijas iekļaušana Eiropas Savienības mērķos papildina 
ekonomiskās un sociālās kohēzijas mērķus un paplašinās Parlamenta un Reģionālās 
attīstības komitejas kompetenci, izvērtējot ES galveno politikas virzienu teritoriālo 
ietekmi; uzsver ES un dalībvalstu dalītās kompetences ieviešanas nozīmi teritoriālās 
kohēzijas jomā un, lai veicinātu drīzus panākumus šī mērķa sasniegšanā, iesaka 
Reģionālās attīstības komitejai pilnībā iesaistīties visos atbilstīgajos pasākumos, kas tiek 
veikti šajā jomā;

3. aicina Padomi un Komisiju kopā ar Parlamentu precīzāk formulēt teritoriālās kohēzijas 
koncepciju un mērķi (tostarp atbilstīgos rādītājus, metodoloģiju un instrumentus) un, 
paturot prātā šo formulējumu, nekavējoties rūpīgāk ņemt vērā teritoriālo ietekmi, ko var 
izraisīt visi ES politikas virzieni ar izteiktu teritoriālo dimensiju; šajā saistībā uzsver 
teritoriālās kohēzijas lielo nozīmi, jo īpaši apsverot Eiropas teritorijas plānošanu, 
policentriskas un līdzsvarotas pilsētu teritoriju sistēmas izveidi, kā arī jaunu attiecību 
radīšanu starp pilsētu un lauku teritorijām.

4. atzīmē Reģionālās attīstības komitejas turpmāko lielo nozīmi teritoriālās kohēzijas 
izstrādāšanā un sinerģijas radīšanā starp kohēzijas sasniegšanai izmantojamajiem 
kohēzijas politikas finanšu instrumentiem; turklāt mudina dalībvalstis izrādīt 
nepieciešamo politisko gribu iekļaut teritoriālās kohēzijas mērķi valsts tiesību aktos;

5. ar gandarījumu konstatē, ka Lisabonas līgumā ir precīzāk un izsmeļošāk definēti reģioni, 
piemēram tādi reģioni kā lauku rajoni, demogrāfisku problēmu skarti rajoni, īpaši nomaļi 
un pierobežu reģioni, kuriem Kopienai, īstenojot kohēzijas politiku, jāpievērš īpaša 
uzmanību;

6. ar atzinību konstatē, ka attālāko reģionu īpašo stāvokli apstiprina Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 349. un 355. pants, un uz to tagad ir izdarīta atsauce arī īpašajos 
noteikumos par valsts atbalstu;

7. atzīmē, ka kohēzijas politikai piešķirto līdzekļu apjoms ES budžetā ir viens no lielākajiem; 
ir cieši pārliecināts, ka izmaiņas budžeta procedūrā, it īpaši Samierināšanas komitejas 
sasaukšana gadījumā, ja Parlaments pieņem grozījumus pirmajā lasījumā, liks stiprināt 
Reģionālās attīstības komitejas un Budžeta komitejas sadarbību, jo īpaši iekļaujot 
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Reģionālās attīstības komitejas pārstāvjus Samierināšanas komitejas sanāksmju dalībnieku 
sastāvā;

8. atzinīgi vērtē subsidiaritātes principa paplašināšanu, it īpaši attiecībā uz vietējām un 
reģionālajām iestādēm, un „agrās brīdināšanas mehānisma” ieviešanu, kam jādod 
dalībvalstu parlamentiem iespēja labāk izvērtēt Kopienas tiesību aktu projektu atbilstību 
subsidiaritātes un proporcionalitātes principam; šajā saistībā vērš uzmanību uz to, ka 
jānostiprina attiecības starp Reģionālās attīstības komiteju un dalībvalstu parlamentiem, 
piemēram, veidojot vai apvienojot īpašus sakaru kanālus; tādējādi uzskata, ka vietējo un 
reģionālo iestāžu un parlamentu iesaistīšana atbilstīgi subsidiaritātes principam varētu būt 
nozīmīgs elements, un atgādina, ka šāda iesaistīšana ir atkarīga no valsts tiesību aktiem;

9. atzinīgi vērtē Kopienas kopējās vērtības attiecībā uz vispārējas tautsaimnieciskas nozīmes 
pakalpojumiem, kas paredzēti Protokolā par vispārējas tautsaimnieciskas nozīmes 
pakalpojumiem, un šajā saistībā jo īpaši uzsver reģionālo un vietējo varas iestāžu būtisko 
lomu un plašo rīcības brīvību;

10. uzsver Reģionālās attīstības komitejas nozīmi Parlamenta un Reģionu komitejas 
attiecībās;

11. aicina Reģionu komiteju nosūtīt Reģionālās attīstības komitejai atzinumu par Lisabonas 
līguma ietekmi uz reģionālo politiku un to, kā šis līgums ietekmēs tās kompetences jomu.
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