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NÁVRHY

Výbor pre regionálny rozvoj žiada Výbor pre ústavné veci, aby ako gestorský výbor prijal do 
svojho návrhu uznesenia tieto návrhy:

1. víta obdobie úvah ako príležitosť viesť skutočnú diskusiu o zásade subsidiarity v oblasti 
regionálneho rozvoja a zhodnotiť, v akej miere sa táto zásada dodržiava pri implementácii, 
monitorovaní a hodnotení cieľov kohéznej politiky na obdobie rokov 2007-2013, ktoré sú 
nevyhnutné pre ucelený, vyvážený a trvalý rozvoj v členských štátoch;        

2. odporúča, aby Komisia pred vypracovaním akýchkoľvek nových návrhov uznesení, ktoré 
budú mať dosah na hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť členských štátov, viedla 
širšie konzultácie s členskými štátmi, národnými parlamentmi, úradmi na regionálnej a 
miestnej úrovni, Výborom regiónov, podnikateľskými združeniami a odborovými 
organizáciami, aby sa zabránilo nežiaducej nadbytočnej regulácii a zachovala sa veľmi 
potrebná pružnosť pri riešení súčasných a budúcich otázok súvisiacich s kohéznou 
politikou;          

3. odporúča, aby sa plne uplatňovala zásada právnej obozretnosti pri odkazovaní na rámec 
všeobecných a zvláštnych ustanovení týkajúcich sa kohéznej politiky a jej jednotlivých 
príjemcov, pokiaľ Zmluva o Ústave pre Európu nebude ratifikovaná vo všetkých 
členských štátoch; predovšetkým vyzýva všetky zainteresované strany, aby na Zmluvu o 
Ústave pre Európu  systematicky neodkazovali v textoch, o ktorých Parlament a jeho 
orgány hlasujú, z dôvodu, že zmluva nemusí nikdy vstúpiť do platnosti alebo môže 
vstúpiť do platnosti s podstatne zmeneným obsahom;     

4. namiesto toho navrhuje zavedenie pravidelných konzultácií s národnými parlamentmi a 
ich príslušnými výbormi vrátane spoločných vypočutí s odborníkmi, s cieľom zlepšiť 
kvalitu legislatívneho procesu v oblasti kohéznej politiky na úrovni EÚ, ale aj 
jednotlivých členských štátov, a tým zaručiť primerané plnenie potrieb všetkých regiónov, 
vrátane ostrovov a riedko obývaných, horských a menej rozvinutých oblastí;        

5. zdôrazňuje v tomto ohľade, ako predpoklad k úplnému dosiahnutiu cieľov revidovanej 
lisabonskej agendy, absolútnu nevyhnutnosť poskytnúť primerané finančné prostriedky 
pre kohéznu politiku, pričom znovu opakuje, že suma vo výške 0,4% HND je minimálna 
úroveň výšky finančných prostriedkov, pod ktorou by táto politika úplne stratila 
dôveryhodnosť a  schopnosť vyrovnávať rozdiely medzi regiónmi;           

6. upozorňuje na dôležitosť podporiť zvýšenými finančnými prostriedkami menej rozvinuté  
regióny, ktoré predstavujú rezervu rastového potenciálu – také oblasti sú vo všetkých 
členských štátoch, predovšetkým však v 10 nových členských štátoch a v pristupujúcich 
krajinách Bulharsko a Rumunsko – aby sa navždy odstránila chudoba a presadzovali sa 
inovatívne a alternatívne prístupy na dosiahnutie a zachovanie viacodvetvového 
regionálneho rozvoja a vyváženého rastu na celom území EÚ.           


