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JAVASLATOK

A Regionális Fejlesztési Bizottság felhívja az Alkotmányügyi Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1. üdvözli az elmélkedés időszakát mint valós vita folytatásának lehetőségét a szubszidiaritás 
elvéről a regionális fejlesztés területén, továbbá mint annak vizsgálatának lehetőségét, 
hogy milyen fokon található meg ez az elv a 2007-2013-as időszakra vonatkozó kohéziós 
politika megvalósításban, nyomon követésében és értékelésében, ami létfontosságú a 
teljes, kiegyensúlyozott és tartós fejlődés szempontjából az összes tagállamban;

2. javasolja, hogy a Bizottság széles körben konzultáljon a tagállamokkal, a nemzeti 
parlamentekkel, a regionális és helyi hatóságokkal, a Régiók Bizottságával, üzleti 
szervezetekkel és szakszervezetekkel azelőtt, hogy olyan, új rendeletre irányuló 
javaslatokat készítene, amelyek hatással vannak a tagállamok gazdasági, társadalmi és 
területi kohéziójára a fölösleges túlszabályozás elkerülése, a kohéziós politikát a jövőben 
érő kihívások kezelése és a rugalmasság megőrzése végett – amire oly nagy szükség van;

3. azt javasolja, hogy – hacsak az Európai Alkotmányt létrehozó Szerződést nem ratifikálják, 
és amíg nem ratifikálják – kellő alapossággal alkalmazzák a jogi elővigyázatosság elvét, 
amikor a kohéziós politikával és kedvezményezettjeivel kapcsolatos általános és 
különleges rendelkezésekre hivatkoznak; felhívja az összes érintettet, hogy ne 
hivatkozzanak rá rendszeresen olyan szövegekben, amelyekről a Parlament és szervei 
szavaznak, mivel lehetséges, hogy a Szerződés soha nem, vagy csak lényeges 
módosításokkal lép életbe,

4. ehelyett azt javasolja, hogy alakítsanak ki rendszeres konzultációt a nemzeti 
parlamentekkel és megfelelő bizottságaikkal, ideértve a szakértőkkel végzett közös 
meghallgatásokat a kohéziós politika területén folyó jogalkotási eljárás minőségének 
javítására nemzeti és EU-szinten, így biztosítva azt, hogy minden régió szükségleteinek 
megfelelnek, ideértve a szigeteket, valamint gyéren lakott, hegyi és kevésbé fejlett 
területeket is;

5. e tekintetben hangsúlyozza, hogy a felülvizsgált lisszaboni napirend céljai elérésének 
előzetes feltétele a kohéziós politika számára biztosított megfelelő finanszírozás; még 
egyszer hangsúlyozza továbbá, hogy a közösségi GNI 0,41%-a a finanszírozás minimum 
szintje, ami alatt e politika teljesen elveszítené szavahihetőségét és a regionális 
egyenlőtlenségekkel való megküzdés képességét;

6. felhívja a figyelmet a növekedési potenciál szempontjából tartalékot jelentő kevésbé 
fejlett területek – ilyen területek minden tagállamban léteznek, de különösen a 10 új 
tagállamban és a csatlakozásra váró Bulgáriában és Romániában – megnövelt 
támogatásának fontosságára annak érdekében, hogy mindörökre eltöröljük a szegénységet 
és előmozdítsuk az innovatív és alternatív megközelítéseket a többszektoros regionális 
fejlesztés, valamint a kiegyensúlyozott növekedés elérése és fenntartása érdekében az 
egész EU-ban.


