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NÁVRHY

Výbor pro regionální rozvoj vyzývá Výbor pro ústavní záležitosti jako příslušný výbor, aby 
do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. vítá období reflexe jako příležitost vést skutečnou diskusi o zásadě subsidiarity v oblasti 
regionálního rozvoje a posoudit, do jaké míry je tato zásada dodržována při 
uskutečňování, sledování a hodnocení plnění cílů politiky soudržnosti na období 2007–
2013, které jsou nezbytně nutné pro plnohodnotný, vyvážený a trvalý rozvoj ve všech 
členských státech;

2. doporučuje, aby Komise předtím, než vypracuje jakékoli nové návrhy právních předpisů, 
které budou mít vliv na hospodářskou, sociální a územní soudržnost členských států, vedla 
rozsáhlé konzultace s členskými státy, s národními parlamenty, s regionálními a místními 
orgány, s Výborem regionů, se sdruženími podnikatelských subjektů a s odbory, aby 
nedocházelo ke zbytečné nadměrné regulaci a aby byla zachována tolik potřebná pružnost při 
řešení současných a budoucích úkolů politiky soudržnosti;

3. doporučuje, aby dokud nebude Smlouva o Ústavě pro Evropu ratifikována všemi 
členskými státy, byla důsledně uplatňována zásada právní obezřetnosti při odkazování na 
rámec obecných a zvláštních ustanovení týkajících se politiky soudržnosti a jednotlivých 
příjemců podpory v jejím rámci; zejména naléhá na všechny zainteresované, aby na 
Ústavní smlouvu systematicky neodkazovali v textech, o nichž hlasuje Parlament a jeho 
orgány, a to z toho důvodu, že Smlouva možná nikdy nevstoupí v platnost nebo vstoupí v 
platnost v podstatně změněném znění;

4. namísto toho navrhuje zavést pravidelné konzultace s národními parlamenty a s jejich 
příslušnými výbory, včetně společných slyšení s odborníky, s cílem zlepšit kvalitu 
legislativního procesu v oblasti politiky soudržnosti na úrovni členských států a na úrovni 
EU, a zajistit tak, aby byly odpovídajícím způsobem uspokojeny potřeby všech regionů, 
včetně ostrovů a řídce osídlených, horských a méně rozvinutých oblastí;

5. zdůrazňuje v tomto ohledu – jako předpoklad k tomu, aby bylo plně dosaženo cílů 
revidované Lisabonské agendy – naprostou nutnost poskytnout dostatečné finanční 
prostředky na politiku soudržnosti a znovu opakuje, že částka ve výši 0,41 % HND 
Společenství je minimální úrovní financování, pod níž by tato politika zcela ztratila 
důvěryhodnost a schopnost usilovat o vyrovnání rozdílů mezi regiony;

6. upozorňuje na to, že je důležité podpořit zvýšenými finančními prostředky méně rozvinuté 
regiony, v nichž je velká rezerva růstového potenciálu – takové regiony jsou ve všech 
členských státech, ale zejména v 10 nových členských státech a v přistupujících zemích, 
tj. v Rumunsku a Bulharsku –, aby se podařilo navždy odstranit chudobu a prosadit 
inovativní a alternativní přístupy k dosažení a udržení víceodvětvového regionálního 
rozvoje a vyváženého růstu v celé EU.


