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WSKAZÓWKI

Komisja Rozwoju Regionalnego zwraca się do Komisji Spraw Konstytucyjnych, właściwej 
dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących 
wskazówek:

1. 1. przyjmuje z zadowoleniem fakt, że w odniesieniu do spójności gospodarczej, 
społecznej i terytorialnej traktat z Lizbony stawia Parlament Europejski na równi z Radą, 
zastępując procedurę zgody, która miała zastosowanie szczególnie do przyjęcia 
rozporządzenia ogólnego w sprawie funduszy strukturalnych zgodnie z tak zwaną zwykłą 
procedurą ustawodawczą, procedurą współdecyzji zwiększającą znacząco uprawnienia 
legislacyjne Parlamentu i kompetencje Komisji Rozwoju Regionalnego, która to zmiana 
będzie szczególnie istotna dla funduszy strukturalnych w okresie po 2013 r., a przez to 
wzmacniając przejrzystość i zwiększając odpowiedzialność Parlamentu wobec obywateli;

2. uważa, że włączenie spójności terytorialnej do celów Unii stanowi uzupełnienie celów 
związanych ze spójnością gospodarczą i społeczną oraz że zwiększy ono kompetencje 
Parlamentu i Komisji Rozwoju Regionalnego w zakresie oceny wpływu terytorialnego 
głównych strategii politycznych UE; podkreśla znaczenie wprowadzenia kompetencji 
dzielonych między UE a państwami członkowskimi w zakresie spójności terytorialnej 
oraz zaleca, aby Komisja Rozwoju Regionalnego, w celu poczynienia szybkiego postępu 
na drodze do osiągnięcia tego celu, była w pełni zaangażowana we wszystkie istotne 
działania podejmowane na tym obszarze;

3. wzywa Radę i Komisję do dokładniejszego zdefiniowania wspólnie z Parlamentem 
pojęcia i celu spójności terytorialnej (łącznie z istotnymi wskaźnikami, metodologią 
i instrumentami) oraz, mając na uwadze tę definicję, do uwzględniania w większym 
stopniu i bez dalszej zwłoki wpływu terytorialnego wszystkich strategii politycznych
mających istotny wymiar terytorialny; w tym kontekście podkreśla znaczenie spójności 
terytorialnej, zwłaszcza przy rozpatrywaniu kwestii europejskiego planowania 
przestrzennego, rozwoju policentrycznego i zrównoważonego systemu miejskiego oraz 
stworzenia nowego partnerstwa między miastami i obszarami wiejskimi;

4. zwraca uwagę na znaczenie roli, jaką Komisja Rozwoju Regionalnego będzie odgrywać 
w definiowaniu spójności terytorialnej i tworzeniu synergii pomiędzy instrumentami 
finansowania polityki spójności na rzecz jej osiągnięcia; ponadto wzywa państwa 
członkowskie do wykazania koniecznej woli politycznej, aby włączyć cel spójności 
terytorialnej do prawodawstwa krajowego;

5. pozytywnie ocenia fakt, że traktat z Lizbony zawiera bardziej dokładną i wyczerpującą 
definicję regionów, na przykład regionów na obszarach wiejskich, regionów stojących 
wobec wyzwań demograficznych, regionów najbardziej oddalonych i transgranicznych, 
na które Wspólnota powinna zwracać szczególną uwagę, realizując swoją politykę 
spójności;

6. zauważa z zadowoleniem, że szczególny status regionów peryferyjnych potwierdzają: 
art. 349 i 355 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i jest do niego również 
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odniesienie w szczegółowych przepisach dotyczących pomocy państwa;

7. zauważa, że polityka spójności jest jedną z dziedzin, na które przeznacza się największą 
część budżetu UE; zdecydowanie uważa, że zmiany w procedurze budżetowej, 
a mianowicie zwoływanie komitetu pojednawczego w przypadku przyjęcia poprawek 
przez Parlament w pierwszym czytaniu, będzie wymagało zacieśnienia współpracy 
między Komisją Rozwoju Regionalnego a Komisją Budżetową, w szczególności poprzez 
reprezentowanie Komisji Rozwoju Regionalnego podczas posiedzeń komitetu 
pojednawczego;

8. z zadowoleniem przyjmuje rozszerzenie zakresu zasady pomocniczości, szczególnie 
w odniesieniu do władz lokalnych i regionalnych, a także przyjęcie „mechanizmu 
wczesnego ostrzegania”, który powinien umożliwić parlamentom krajowym lepszą ocenę 
zgodności wniosków legislacyjnych Wspólnoty z zasadami pomocniczości i 
proporcjonalności; w tym kontekście zwraca uwagę na potrzebę bliższych stosunków 
między Komisją Rozwoju Regionalnego a parlamentami krajowymi np. poprzez rozwój 
lub wzmocnienie specjalnych kanałów komunikacyjnych; w odniesieniu do tego uważa, 
że zaangażowanie lokalnych i regionalnych władz i parlamentów w kwestie związane 
z zasadą pomocniczości mogłoby być istotne, a także przypomina, że takie zaangażowanie 
zależy od przepisów krajowych;

9. pozytywnie ocenia wspólne wartości Unii w dziedzinie usług świadczonych w ogólnym 
interesie gospodarczym określone w protokole w sprawie usług świadczonych w interesie 
ogólnym, a w szczególności podkreśla także zasadniczą rolę i szeroki zakres uprawnień 
organów krajowych, regionalnych i lokalnych w tym kontekście;

10. podkreśla znaczenie Komisji Rozwoju Regionalnego dla stosunków między Parlamentem 
a Komitetem Regionów;

11. wzywa Komitet Regionów do przesłania Komisji Rozwoju Regionalnego opinii 
w sprawie wpływu traktatu z Lizbony na politykę regionalną i na zakres swoich 
kompetencji.
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