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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων, που 
είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες 
προτάσεις:

1. χαιρετίζει την περίοδο προβληματισμού ως ευκαιρία να συμμετάσχει σε μία ειλικρινή 
συζήτηση σχετικά με την αρχή της επικουρικότητας στον τομέα της περιφερειακής 
ανάπτυξης και να εκτιμήσει τον βαθμό στον οποίο τηρείται η εν λόγω αρχή κατά την 
εφαρμογή, την παρακολούθηση και την εκτίμηση των στόχων της πολιτικής συνοχής για 
την περίοδο 2007-2013 που είναι ζωτικής σημασίας για την πλήρη, ισόρροπη και διαρκή 
ανάπτυξη σε όλα τα κράτη μέλη·

2. συνιστά στην Επιτροπή να συμβουλευθεί ευρέως τα κράτη μέλη, τα εθνικά κοινοβούλια, 
τις περιφερειακές και τις τοπικές αρχές, την Επιτροπή των Περιφερειών, τις 
επιχειρηματικές ενώσεις και τις συνδικαλιστικές οργανώσεις προ της κατάρτισης 
οιωνδήποτε νέων προτάσεων κανονισμών που θα επηρεάσουν την οικονομική, κοινωνική 
και εδαφική συνοχή των κρατών μελών, προκειμένου να αποφευχθεί η περιττή 
υπερρύθμιση και να διατηρηθεί η άκρως απαραίτητη ευελιξία στην αντιμετώπιση των 
τρεχουσών και των μελλοντικών προκλήσεων στην πολιτική συνοχής·

3. συνιστά , εκτός εάν και έως ότου επικυρωθεί η Συνθήκη για τη θέσπιση Συντάγματος της 
Ευρώπης από όλα τα κράτη μέλη, να εφαρμόζεται επιμελώς η αρχή της νόμιμης 
προφύλαξης κατά την αναφορά στο πλαίσιο των γενικών και ειδικών διατάξεων όσον 
αφορά την πολιτική συνοχής και τους επιμέρους δικαιούχους· συγκεκριμένα, συνιστά σε 
όλους τους ενδιαφερόμενους να μην κάνουν συστηματική αναφορά σε αυτήν σε κείμενα 
για τα οποία ψηφίζουν το Κοινοβούλιο και τα όργανά του, για τον λόγο ότι η Συνθήκη 
ενδέχεται να μην τεθεί ποτέ σε ισχύ ή ενδέχεται να τεθεί σε ισχύ με σημαντικά 
τροποποιημένο περιεχόμενο·

4. προτείνει, αντίθετα, την ανάπτυξη τακτικών διαβουλεύσεων με τα εθνικά κοινοβούλια και 
τις σχετικές επιτροπές τους, συμπεριλαμβανομένων κοινών ακροάσεων με 
εμπειρογνώμονες, τη βελτίωση της ποιότητας της νομοθετικής διαδικασίας στον τομέα 
της πολιτικής συνοχής σε εθνικό επίπεδο και σε επίπεδο ΕΕ, διασφαλίζοντας, κατά 
συνέπεια, ότι θα ικανοποιηθούν επαρκώς οι ανάγκες όλων των περιοχών, 
συμπεριλαμβανομένων των νησιών και των αραιοκατοικημένων, ορεινών, και λιγότερο 
ανεπτυγμένων περιοχών·

5. τονίζει, εν προκειμένω, ως προϋπόθεση για την πλήρη επίτευξη των στόχων της 
αναθεωρημένης ατζέντας της Λισαβόνας, την απόλυτη αναγκαιότητα παροχής επαρκούς 
χρηματοδότησης για την πολιτική συνοχής, επαναλαμβάνοντας εκ νέου ότι το ποσοστό 
του 0,41% του κοινοτικού ΑΕΠ είναι το ελάχιστο επίπεδο χρηματοδότησης κάτω από το 
οποίο η εν λόγω πολιτική θα χάσει πλήρως την αξιοπιστία της και την ικανότητά της να 
αντιμετωπίσει τις περιφερειακές ανισότητες·
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6. εφιστά την προσοχή στη σημασία της υποστήριξης με αυξημένη χρηματοδότηση των 
λιγότερο ανεπτυγμένων περιοχών οι οποίες αποτελούν απόθεμα δυναμικού ανάπτυξης, 
δεδομένου ότι τέτοιες περιοχές υπάρχουν σε όλα τα κράτη μέλη, αλλά ιδίως στα 10 νέα 
κράτη μέλη και στις υπό ένταξη χώρες τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, προκειμένου να 
εξαλειφθεί η φτώχεια δια παντός και να προωθηθούν καινοτόμες και εναλλακτικές 
προσεγγίσεις για την επίτευξη και τη διατήρηση της πολυτομεακής περιφερειακής 
ανάπτυξης, καθώς και της ισόρροπης ανάπτυξης σε ολόκληρη την ΕΕ.


