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ETTEPANEKUD

Regionaalarengukomisjon palub vastutaval põhiseaduskomisjonil lisada oma resolutsiooni 
ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. tervitab läbivaatamisaega kui võimalust tõeliselt arutleda lähimuspõhimõtte üle 
regionaalarengu vallas ja hinnata, mil määral seda põhimõtet järgitakse kõikide 
liikmesriikide täielikuks, tasakaalustatud ja kestvaks arenguks oluliste 
ühtekuuluvuspoliitika eesmärkide rakendamisel, jälgimisel ja hindamisel ajavahemikus 
2007–2013;

2. soovitab komisjonil laialdaselt nõu pidada liikmesriikide, nende parlamentide, 
piirkondlike ja kohalike ametivõimude, regioonide komitee, äriühenduste ja 
ametiühingutega enne liikmesriikide majanduslikku, sotsiaalset ja territoriaalset 
ühtekuuluvust mõjutavate määruste ettepanekute koostamist, selleks et vältida tarbetut 
üleregulatsiooni ning säilitada väga vajalikku paindlikkust ühtekuuluvuspoliitika 
praeguste ja tulevaste väljakutsetega tegeldes;

3. soovitab, niikaua kuni kõik liikmesriigid ei ole Euroopa põhiseaduse lepingut 
ratifitseerinud, ühtekuuluvuspoliitikat ja selle iga kasusaajat puudutavatele üld-ja eelsätete 
raamistikule viitamisel rangelt kohaldada juriidilist ettevaatuspõhimõtet; eriti soovitab 
kõikidel asjaosalistel sellele mitte teha süstemaatilisi viiteid tekstides, mida Euroopa 
Parlament ja selle organid hääletavad põhjusel, et põhiseaduse leping võib mitte kunagi 
jõustuda või jõustuda oluliselt muudetud kujul;

4. teeb ettepaneku selle asemel regulaarselt nõu pidada liikmesriikide parlamentide ja nende 
asjakohaste komisjonidega, kaasaarvatud ühiskuulamised ekspertidega, et parandada 
õigusloomeprotsessi kvaliteeti ühtekuuluvuspoliitika vallas liikmesriikide ja ELi tasandil,
tagades sel viisil kõikide piirkondade, sealhulgas saarte, hõredalt asustatud, mägiste ning 
vähearenenud alade vajaduste adekvaatse rahuldamise;

5. rõhutab sellega seoses Lissaboni muudetud päevakorra eesmärkide täieliku saavutamise 
eeltingimusena absoluutset vajadust tagada adekvaatne rahaline toetus 
ühtekuulumispoliitika teostamiseks, veel kord korrates, et 0,41% Euroopa Ühenduse 
rahvamajanduse kogutulust on rahalise toetuse minimaalne summa, alla mille 
ühtekuuluvuspoliitika kaotaks täiesti oma usaldusväärsuse ja võime tasakaalustada 
piirkondlikke erinevusi;

6. juhib tähelepanu kasvupotentsiaali reservi omavate vähearenenud piirkondade 
suurendatud rahalise toetamise tähtsusele, arvestades, et sellised piirkondi on kõikides 
liikmesriikides, eriti kümnes uues liikmesriigis, ning kandidaatriikides Bulgaarias ja 
Rumeenias selleks, et vaesus alatiseks kaotada ning edendada innovatiivseid ja 
alternatiivseid lähenemisviise mitmesektorilise regionaalarengu ning tasakaalustatud 
kasvu saavutamiseks ja säilitamiseks kogu ELis.


