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PASIŪLYMAI

Regioninės plėtros komitetas ragina atsakingą Konstitucinių reikalų komitetą į savo 
pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. džiaugiasi apmąstymų laikotarpiu, nes jis suteikia galimybę dalyvauti diskusijose apie 
subsidiarumo principą regioninės plėtros srityje ir nustatyti, kiek šio principo laikomasi 
įgyvendinant, kontroliuojant ir vertinant 2007–2013 metams užsibrėžtus sanglaudos 
politikos tikslus, kurie yra gyvybiškai svarbūs siekiant visapusiškos, darnios ir ilgalaikės 
plėtros visose valstybėse narėse;

2. rekomenduoja Komisijai prieš rengiant bet kokį naują pasiūlymą dėl reglamento, kuris 
turėtų įtakos valstybių narių ekonominei, socialinei ir teritorinei sanglaudai, siekiant 
išvengti nereikalingo papildomo reglamentavimo ir išsaugoti labai reikalingą lankstumą 
sprendžiant dabartinius ir būsimus sanglaudos politikos sunkumus, plačiai konsultuotis su 
valstybėmis narėmis, jų parlamentais, regioninėmis ir vietos valdžios institucijomis, 
Regionų komitetu, verslo asociacijomis ir profesinėmis sąjungomis.

3. rekomenduoja, kol visos valstybės narės neratifikavo Sutarties dėl Konstitucijos Europai, 
darant nuorodas į bendrų ir specialių nuostatų dėl sanglaudos politikos ir atskirų jos 
naudos gavėjų visumą visada taikyti teisinio atsargumo principą; ypač skatina visas 
suinteresuotas šalis sistemingai nedaryti nuorodų į tai tekstuose, dėl kurių Parlamentas ir 
jo organai balsuoja dėl to, kad Sutartis galbūt niekada neįsigalios arba įsigalios, tačiau jos 
turinys bus iš esmės pataisytas;

4. ragina vietoj to, siekiant atskirų šalių ir ES mastu pagerinti sanglaudos politikos srities 
teisės aktų kūrimo proceso kokybę, pradėti nuolatinį konsultavimąsi su šalių parlamentais 
ir atitinkamais jų komitetais, įskaitant bendrus specialistų klausymus, taip užtikrinant, kad 
būtų patenkinti visų regionų – t. p. salų ir negausiai gyvenamų, kalnuotų ir mažiau 
išsivysčiusių sričių – poreikiai.

5. šiame kontekste pabrėžia, kad norint pasiekti visus peržiūrėtos Lisabonos darbotvarkės 
tikslus, būtina skirti užtenkamai lėšų sanglaudos politikai, ir dar kartą pakartoja, kad 0,41 
proc. Bendrijos bendro nacionalinio produkto yra minimalus lėšų skyrimo lygis, o jei jų 
bus skirta mažiau, ši politikos sritis visiškai neteks patikimumo ir negalės susidoroti su 
regioniniais skirtumais;

6. atkreipia dėmesį į tai, kad siekiant galutinai panaikinti skurdą bei skatinti inovacinius ir 
alternatyvius būdus įvairių sričių regioninei plėtrai ir subalansuotam augimui visoje ES 
pasiekti ir išlaikyti, svarbu didesnėmis lėšomis remti mažiau išsivysčiusius regionus, kurie 
turi augimo potencialą ir kurių yra visose valstybėse narėse, tačiau daugiausia dešimtyje 
naujųjų valstybių narių ir stojančiose šalyse Bulgarijoje ir Rumunijoje.


