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SUGGESTIES

De Commissie regionale ontwikkeling verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
constitutionele zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. juicht het toe dat het Verdrag van Lissabon het Europees Parlement wat economische, 
sociale en territoriale samenhang betreft op voet van gelijkheid plaatst met de Raad door 
de vervanging van de instemmingsprocedure, die met name van toepassing was op de
aanneming van de algemene verordening inzake de structuurfondsen, door de zogeheten 
gewone wetgevingsprocedure, de medebeslissingsprocedure, waardoor de wetgevende
macht van het Parlement en de bevoegdheden van de Commissie regionale ontwikkeling 
aanzienlijk worden uitgebreid, een verandering die met name van belang zal zijn voor de 
structuurfondsen in de periode na 2013, en waardoor derhalve de transparantie en de 
verantwoordingsplicht van het Parlement ten aanzien van de burgers worden vergroot;

2. is van oordeel dat de opneming van territoriale samenhang als een doelstelling van de 
Unie een aanvulling vormt op de doelstellingen van economische en sociale samenhang 
en de bevoegdheden van het Parlement en de Commissie regionale ontwikkeling om het 
territoriale effect van essentiële EU-beleidsmaatregelen te beoordelen, zal vergroten; 
beklemtoont het belang van de invoering van gedeelde bevoegdheid voor de EU en de 
lidstaten op het gebied van territoriale samenhang en beveelt aan dat de Commissie 
regionale ontwikkeling ten volle wordt betrokken bij alle relevante activiteiten op dit 
terrein, teneinde snel vooruitgang te boeken bij de verwezenlijking van deze doelstelling;

3. verzoekt de Raad en de Commissie samen met het Parlement het concept en de 
doelstelling van territoriale samenhang (inclusief de relevante indicatoren, methodologie
en instrumenten) nader te omschrijven en, uitgaande van deze omschrijving, zonder verder 
uitstel beter rekening te houden met het territoriale effect van alle EU-beleidsmaatregelen 
met een sterke territoriale dimensie; onderstreept in dit verband het belang van territoriale 
cohesie, met name bij het overwegen van een Europese ruimtelijke ordening en de 
totstandbrenging van een polycentrisch en evenwichtig stedelijk stelsel en een nieuwe 
relatie tussen stad en platteland; 

4. wijst op de belangrijke rol die de Commissie regionale ontwikkeling zal spelen bij de 
omschrijving van territoriale cohesie en de totstandbrenging van synergie tussen de voor 
de verwezenlijking van deze doelstelling te gebruiken financieringsinstrumenten van het 
cohesiebeleid; verzoekt de lidstaten tevens met aandrang blijk te geven van de 
noodzakelijke politieke wil om de doelstelling van territoriale cohesie in hun nationale 
wetgeving te integreren;

5. juicht het toe dat het Verdrag van Lissabon een nauwkeuriger en vollediger omschrijving 
geeft van regio’s, zoals regio’s in plattelandsgebieden, regio’s die geconfronteerd worden 
met demografische uitdagingen en ultraperifere en grensoverschrijdende regio’s, waaraan 
de Gemeenschap bij de tenuitvoerlegging van haar cohesiebeleid bijzondere aandacht 
moet schenken;

6. juicht het tevens toe dat de speciale status van de ultraperifere regio’s bevestigd wordt in 
de artikelen 349 en 355 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en 
er thans ook naar wordt gerefereerd in specifieke bepalingen inzake staatssteun;
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7. wijst erop dat het cohesiebeleid een van de belangrijkste uitgavensectoren van de EU-
begroting is; is ervan overtuigd dat de wijzigingen in de begrotingsprocedure, met name 
het bijeenroepen van het bemiddelingscomité ingeval het Parlement amendementen
aanneemt in eerste lezing, een versterking van de samenwerking tussen de Commissie 
regionale ontwikkeling en de Begrotingscommissie zullen vergen, met name via de 
vertegenwoordiging van de Commissie regionale ontwikkeling op vergaderingen van het 
bemiddelingscomité;

8. verwelkomt de verruiming van het subsidiariteitsbeginsel, met name ten aanzien van 
plaatselijke en regionale autoriteiten, en de opneming van een “mechanisme voor 
vroegtijdige waarschuwing”, waardoor nationale parlementen beter kunnen beoordelen in 
hoeverre communautaire wetsvoorstellen consistent zijn met de beginselen van 
subsidiariteit en proportionaliteit; wijst in dit verband op de noodzaak de betrekkingen 
tussen de Commissie regionale ontwikkeling en de nationale parlementen te verbeteren, 
bijvoorbeeld door middel van de ontwikkeling of versterking van specifieke
communicatiekanalen; gelooft in dit opzicht dat de betrokkenheid van plaatselijke en 
regionale autoriteiten en parlementen met betrekking tot subsidiariteit een belangrijk 
aspect kan vormen en herinnert eraan dat een dergelijke betrokkenheid afhangt van 
nationale bepalingen;

9. uit zich positief over de gedeelde waarden van de Gemeenschap ten aanzien van diensten 
van algemeen economisch belang, zoals vastgelegd in het Protocol betreffende de diensten 
van algemeen belang, en beklemtoont met name de essentiële rol en de ruime 
discretionaire bevoegdheid van de nationale, regionale en lokale autoriteiten in deze 
context;

10. beklemtoont het belang van de Commissie regionale ontwikkeling ten aanzien van de 
betrekkingen tussen het Parlement en het Comité van de Regio's;

11 vraagt het Comité van de Regio's de Commissie regionale ontwikkeling een advies te doen 
toekomen over het effect van het Verdrag van Lissabon op het regionale beleid en op haar
bevoegdheidsgebied.
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