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FORSLAG

Regionaludviklingsudvalget opfordrer Udvalget om Konstitutionelle Anliggender, som er 
korresponderende udvalg, til at indarbejde følgende forslag i det beslutningsforslag, det 
vedtager:

1. glæder sig over tænkepausen som en mulighed for at indlede en virkelig debat om 
subsidiaritetsprincippet på området for regional udvikling og at vurdere, i hvilken grad 
dette princip overholdes i gennemførelsen, overvågningen og evalueringen af 
målsætningerne for samhørighedspolitikken for perioden 2007-2013, der er af afgørende 
betydning for en fuldstændig, balanceret og varig udvikling i alle medlemsstater;

2. anbefaler, at Kommissionen foretager en omfattende høring af medlemsstater, nationale 
parlamenter, regionale og lokale myndigheder, Regionsudvalget, 
erhvervssammenslutninger og fagforeninger forud for affattelsen af nye forslag til 
forordninger, der påvirker medlemsstaternes økonomiske, sociale og territoriale 
samhørighed, for at undgå unødvendig overregulering og for at bevare en uundværlig 
fleksibilitet ved håndteringen af samhørighedspolitikkens nuværende og fremtidige 
udfordringer;

3. anbefaler, at forsigtighedsprincippet i retlig sammenhæng - medmindre eller indtil 
traktaten om en forfatning for Europa bliver ratificeret af alle medlemsstater - anvendes 
fuldt ud ved henvisninger til af generelle og specifikke bestemmelser vedrørende 
samhørighedspolitikken og dens individuelle støttemodtagere, og opfordrer navnlig
indtrængende alle berørte parter til ikke systematisk at henvise hertil i tekster, som 
Parlamentet og dets organer skal stemme om, da forfatningstraktaten muligvis aldrig 
træder i kraft eller muligvis træder i kraft med et indhold, der er væsentligt ændret;

4. foreslår i stedet at udvikle regelmæssige konsultationer med nationale parlamenter og 
deres relevante udvalg, herunder fælles høringer af eksperter, for at forbedre kvaliteten af 
lovgivningsprocessen inden for samhørighedspolitikken på nationalt niveau og EU-
niveau og derved sikre, at behovet hos samtlige regioner, herunder øer og tyndt befolkede
områder, bjergegne og mindre udviklede områder, blevet tilstrækkeligt imødekommet;

5. understreger i den forbindelse, at som en forudsætning for, at målene i den reviderede 
Lissabon-strategi kan nås fuldstændigt, er det en absolut nødvendighed, at der 
tilvejebringes tilstrækkelige midler til finansiering af samhørighedspolitikken, idet det 
atter gentages, at beløbet på 0,41% af EU-BNI er minimumsgrænsen for støttebeløb, idet 
denne politik ved et støttebeløb under denne grænse vil miste sin troværdighed og evnen 
til at imødegå regionale uligheder;

6. henleder opmærksomheden på, hvor vigtigt det er at øge den finansielle støtte til
tilbagestående regioner, der udgør en reserve af vækstpotentiale, og som findes i alle 
medlemsstaterne, men navnlig i de ti nye medlemsstater og i tiltrædelseslandene 
Bulgarien og Rumænien, for at udrydde fattigdom for evigt og fremme innovative og 
alternative løsninger, hvis mål er at opnå og opretholde en regional udvikling inden for 
flere sektorer og en balanceret vækst i hele EU.
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