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FÖRSLAG

Utskottet för regional utveckling uppmanar utskottet för konstitutionella frågor att som 
ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet välkomnar att Lissabonfördraget när det gäller ekonomisk, social och 
territoriell sammanhållning likställer Europaparlamentet med rådet genom att ersätta 
samtyckesförfarandet, som särskilt tillämpades vid antagandet av den allmänna 
förordningen om strukturfonderna, med det så kallade ordinarie lagstiftningsförfarandet. 
Medbeslutandeförfarandet ökar märkbart parlamentets lagstiftningsbefogenheter och 
ansvarsområdena för utskottet för regional utveckling, vilket kommer att bli särskilt 
viktigt när det gäller strukturfonderna efter 2013, och därmed ökar insynen och 
parlamentets ansvarsskyldighet gentemot medborgarna.

2. Europaparlamentet anser att genom att inbegripa territoriell sammanhållning som ett av 
unionens mål kompletteras målen för ekonomisk och social sammanhållning vilket ger 
parlamentet och utskottet för regional utveckling ökad behörighet att utvärdera viktiga 
EU-besluts geografiska konsekvenser. Parlamentet anser att det är viktigt att införa delad 
behörighet mellan gemenskapen och medlemsstaterna inom området för territoriell 
sammanhållning och rekommenderar att utskottet för regional utveckling fullt ut blir 
delaktigt i all relevant verksamhet inom området för att snabbare kunna uppnå detta mål.

3. Europaparlamentet uppmanar rådet och kommissionen att tillsammans med parlamentet 
mer exakt definiera tanken och syftet med territoriell sammanhållning (inklusive relevanta 
indikatorer, metodologi och instrument) och att mot bakgrund av detta snarast möjligt ta 
större hänsyn till de regionala konsekvenser som följer alla EU-beslut med stark regional 
dimension. Parlamentet uppmärksammar i detta sammanhang den viktiga roll som den 
territoriella sammanhållningen kommer att få, särskilt när man behandlar fysisk planering 
i Europa, upprättandet av ett balanserat stadssystem med flera centrum och skapandet av 
nya förbindelser mellan stad och landsbygd.

4. Europaparlamentet uppmärksammar den viktiga roll som utskottet för regional utveckling 
kommer att spela då målet territoriell sammanhållning ska definieras och när det gäller att 
skapa synergieffekter mellan de huvudsakliga finansieringsprogrammen inom den 
territoriella sammanhållningen. Parlamentet uppmanar dessutom enträget medlemsstaterna 
att visa den politiska vilja som behövs för att införliva målet territoriell sammanhållning 
med nationell lagstiftning.

5. Europaparlamentet konstaterar med tillfredsställelse att Lissabonfördraget ger en mer 
exakt och uttömmande definition av regioner, exempelvis regioner i landsbygdsområden, 
regioner som möter demografiska utmaningar samt yttersta randområden och 
gränsöverskridande regioner, vilken gemenskapen särskilt bör beakta för att uppnå 
sammanhållningspolitikens mål.

6. Europaparlamentet välkomnar att de yttersta randområdenas särställning stärkts av 
artiklarna 349 och 355 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och att det 
numera hänvisas till dessa även i särskilda bestämmelser om statligt stöd.
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7. Europaparlamentet uppmärksammar att sammanhållningspolitiken utgör en av de största 
posterna i EU:s budget och anser att ändringarna i budgetförfarandet, i synnerhet 
sammankallandet av förlikningskommittén i fall då parlamentet antar ändringsförslag vid 
första behandlingen, kommer att kräva ett närmare samarbete mellan utskottet för regional 
utveckling och budgetutskottet, särskilt genom att utskottet för regional utveckling finns 
representerat vid förlikningskommitténs sammanträden.

8. Europaparlamentet välkomnar att subsidiaritetsprincipen utvidgas, särskilt när det gäller 
lokala och regionala myndigheter, och att en ”mekanism för tidig varning” införs som ska 
göra det lättare för nationella parlament att bedöma i vad mån förslag till 
gemenskapslagstiftning och subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna är förenliga 
med varandra. I detta sammanhang bör det påpekas att relationerna mellan utskottet för 
regional utveckling och nationella parlament bör stärkas, till exempel genom att man 
utvecklar eller befäster särskilda kommunikationskanaler. Lokala och regionala 
myndigheters samt parlamentens medverkan i subsidiaritetsfrågor kan vara en viktig 
faktor. Deltagande av detta slag är avhängigt av nationella bestämmelser.

9. Europaparlamentet välkomnar unionens gemensamma värden i fråga om tjänster av 
allmänt ekonomiskt intresse, såsom de fastställs i protokollet om tjänster av allmänt 
intresse, och framhåller särskilt de lokala, regionala och nationella myndigheters 
avgörande roll och omfattande handlingsfriheter.

10. Europaparlamentet betonar den betydelse som utskottet för regional utveckling har i 
förbindelserna mellan parlamentet och Regionkommittén.

11. Europaparlamentet uppmanar Regionkommittén att skicka ett yttrande till utskottet för 
regional utveckling om Lissabonstrategins inverkan på regionalpolitik och på dess 
behörighetsområde.
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RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande 29.5.2008
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