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NÁVRHY

Výbor pre regionálny rozvoj vyzýva Výbor pre ústavné veci, aby ako gestorský výbor zaradil 
do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. víta, že v otázke hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti Lisabonská zmluva 
umožňuje Európskemu parlamentu rovnocenné postavenie s Radou, keďže postup 
súhlasu, ktorý sa v súčasnosti uplatňuje na vykonávanie štrukturálnych fondov, sa 
nahrádza takzvaným riadnym legislatívnym postupom, postupom spolurozhodovania, čím 
sa významne posilňujú zákonodarné právomoci Parlamentu a pôsobnosť Výboru pre 
regionálny rozvoj, a teda transparentnosť a zodpovednosť Parlamentu voči občanom;

2. domnieva sa, že zavedenie územnej súdržnosti ako cieľa Únie doplní ciele hospodárskej a 
sociálnej súdržnosti a posilní právomoc Parlamentu a Výboru pre regionálny rozvoj v 
súvislosti s hodnotením územného vplyvu kľúčových politík EÚ; zdôrazňuje význam 
zavedenia spoločnej zodpovednosti EÚ a členských štátov v oblasti územnej súdržnosti a 
na dosiahnutie rýchleho pokroku smerom k splneniu tohto cieľa; odporúča, aby Výbor 
pre regionálny rozvoj podrobne sledoval iniciatívy v tejto oblasti;

3. vyzýva Radu a Komisiu, aby spolu s Parlamentom presnejšie vymedzili cieľ územnej 
súdržnosti a aby s prihliadnutím na toto vymedzenie lepšie zohľadňovali územný vplyv 
všetkých politík EÚ, ktoré majú významný územný rozmer; zdôrazňuje v tejto súvislosti, 
že územná súdržnosť má význam najmä pri posudzovaní európskeho územného 
plánovania, zakladania polycentrických a vyvážených mestských systémov a vytvárania 
nového vzťahu medzi mestom a vidiekom;

4. berie na vedomie dôležitú úlohu, ktorú bude mať Výbor pre regionálny rozvoj pri 
vymedzení územnej súdržnosti a pri vytváraní synergií medzi finančnými nástrojmi 
kohéznej politiky na jej dosiahnutie; okrem toho naliehavo vyzýva členské štáty, aby 
preukázali politickú vôľu potrebnú na začlenenie cieľa územnej súdržnosti do 
vnútroštátnych právnych predpisov;

5. s potešením konštatuje, že v Lisabonskej zmluve sa uvádza presnejšie a podrobnejšie 
vymedzenie regiónov, ako sú regióny vo vidieckych oblastiach, regióny čeliace 
demografickým výzvam, najvzdialenejšie a cezhraničné regióny, ktorým by Spoločenstvo 
malo pri plnení cieľov kohéznej politiky venovať osobitnú pozornosť;

6. zaujíma priaznivý postoj k tomu, že osobitné postavenie veľmi vzdialených regiónov je 
potvrdené v článku 349 a 355 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a na ich postavenie sa 
odkazuje teraz aj v osobitných ustanoveniach týkajúcich sa štátnej pomoci;

7. berie na vedomie, že kohézna politika tvorí jeden z najväčších podielov v rozpočte EÚ; je 
pevne presvedčený, že zmeny v rozpočtovom postupe, najmä zvolanie zmierovacieho 
výboru v prípade prijatia pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov v Parlamente v prvom 
čítaní, si budú vyžadovať posilnenie vzťahov medzi Výborom pre regionálny rozvoj a 
Výborom pre rozpočet, a to najmä prostredníctvom zastúpenia Výboru pre regionálny 
rozvoj na schôdzach Výboru pre rozpočet;
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8. víta rozšírenie zásady subsidiarity, najmä pokiaľ ide o miestne a regionálne orgány, a 
zahrnutie tzv. mechanizmu včasného varovania, ktorý by mal národným parlamentom 
umožniť lepšie posudzovanie súladu legislatívnych návrhov Spoločenstva so zásadami 
subsidiarity a proporcionality; v tejto súvislosti upriamuje pozornosť na potrebu posilniť 
vzťahy medzi Výborom pre regionálny rozvoj a národnými parlamentmi, napríklad 
prostredníctvom rozvoja alebo konsolidácie špecifických komunikačných kanálov; 
domnieva sa, že účasť miestnych a regionálnych orgánov a parlamentov by mohla byť 
dôležitým prvkom z hľadiska subsidiarity, a pripomína, že účasť závisí od vnútroštátnych 
ustanovení;

9. súhlasne berie na vedomie spoločné hodnoty Únie, pokiaľ ide o služby všeobecného 
hospodárskeho záujmu ustanovené v protokole o službách všeobecného záujmu 
a zdôrazňuje najmä zásadnú úlohu a rozsiahlu diskrétnosť vnútroštátnych, regionálnych 
a miestnych úradov v tomto kontexte;

10. zdôrazňuje význam Výboru pre regionálny rozvoj vo vzťahoch medzi Parlamentom a 
Výborom regiónov;

11. vyzýva Výbor regiónov, aby zaslal Výboru pre regionálny rozvoj stanovisko k vplyvu 
Lisabonskej zmluvy na regionálnu politiku a na oblasť patriacu do oblasti jeho právomoci.
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