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SUGGESTIES

De Commissie regionale ontwikkeling verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
begrotingscontrole onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. is tevreden met de denkpauze, die de gelegenheid biedt een echt debat over het 
subsidiariteitsbeginsel op het gebied van regionale ontwikkeling te voeren en na te gaan in 
hoeverre dit beginsel wordt geëerbiedigd bij de uitvoering, controle en evaluatie van de 
doelstellingen van het cohesiebeleid voor de periode 2007-2013, van vitaal belang voor 
een volledige, evenwichtige en duurzame ontwikkeling in alle lidstaten; 

2. beveelt aan dat de Commissie uitgebreide raadplegingen houdt met de lidstaten, de 
nationale parlementen, de regionale en lokale autoriteiten, het Comité van de regio's, 
bedrijfsverenigingen en vakbonden, alvorens nieuwe regelgevingsvoorstellen op te stellen 
die gevolgen voor de economische, sociale en territoriale cohesie van de lidstaten hebben, 
om overbodige regulering te voorkomen en de flexibiliteit te behouden die voor de aanpak 
van de bestaande en toekomstige uitdagingen op het gebied van het cohesiebeleid nodig 
is; 

3. beveelt aan dat, tenzij het Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa door 
alle lidstaten wordt geratificeerd en totdat dit is gebeurd, het beginsel van wettelijke 
voorzorg strikt wordt toegepast, wanneer naar het kader van algemene en bijzondere
bepalingen betreffende het cohesiebeleid en de individuele begunstigden hiervan wordt 
verwezen; verzoekt alle betrokkenen met name niet systematisch naar het Verdrag te 
verwijzen in teksten waarover het Parlement en de parlementaire organen stemmen, omdat 
het misschien nooit van kracht zal worden of van kracht zal worden met een substantieel 
gewijzigde inhoud; 

4. stelt voor in plaats hiervan periodieke raadplegingen te houden met de nationale 
parlementen en hun op dit gebied bevoegde commissies, met inbegrip van gezamenlijke 
hoorzittingen met deskundigen, om de kwaliteit van het wetgevingsproces met betrekking 
tot het cohesiebeleid op nationaal en EU-niveau te verbeteren, teneinde ervoor te zorgen 
dat in de behoeften van alle regio's, inclusief eilanden en schaars bevolkte, minder 
ontwikkelde en berggebieden, wordt voorzien; 

5. benadrukt in verband hiermee dat het, om de doelstellingen van de herziene agenda van 
Lissabon volledig te halen, volstrekt noodzakelijk is in adequate financiering voor het 
cohesiebeleid te voorzien, waarbij nogmaals zij herhaald dat 0,41% van het 
communautaire BNI het minimumfinancieringspeil is waaronder genoemd beleid volledig 
zijn geloofwaardigheid en capaciteit om tegen regionale verschillen op te treden, verliest;

6. vestigt er de aandacht op dat het belangrijk is met meer middelen steun te bieden aan 
minder ontwikkelde regio's met groeipotentieel, die in alle lidstaten bestaan, maar met 
name in de tien nieuwe lidstaten en de toetredende landen Bulgarije en Roemenië, om 
armoede definitief uit te bannen en innoverende en alternatieve methoden om 
multisectorale regionale ontwikkeling en evenwichtige groei in de hele EU tot stand te 
brengen en te handhaven, te bevorderen.


