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FÖRSLAG

Utskottet för regional utveckling uppmanar utskottet för konstitutionella frågor att som 
ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet välkomnar denna period av eftertanke som ett tillfälle att delta i en 
verklig debatt om subsidiaritetsprincipen på området landsbygdsutveckling och utvärdera i 
vilken mån principen följs i genomförandet, övervakningen och utvärderingen av 
sammanhållningspolitikens mål för perioden 2007–2013, som är centrala för en 
fullständig, balanserad och varaktig utveckling i alla medlemsstater.

2. Europaparlamentet rekommenderar kommissionen att ha ett omfattande samråd med 
medlemsstaterna, de nationella parlamenten, regionala och lokala myndigheter, 
Regionkommittén, branschsammanslutningar och fackföreningar innan den utarbetar några 
nya förslag till förordningar som påverkar den ekonomiska, sociala och territoriella 
sammanhållningen i medlemsstaterna, för att undvika onödig överreglering och bevara den 
flexibilitet som behövs så väl för att möta sammanhållningspolitikens utmaningar i dag och i 
framtiden.

3. Europaparlamentet rekommenderar att försiktighetsprincipen noggrant följs i rättsliga 
sammanhang vid hänvisningar till det regelverk som innehåller allmänna och särskilda 
bestämmelser om sammanhållningspolitiken och dess enskilda stödmottagare, såvida inte 
Fördraget om upprättande av en konstitution för Europa ratificeras av samtliga 
medlemsstater eller till dess att så sker. Parlamentet uppmanar särskilt alla berörda parter 
att inte systematiskt hänvisa till regelverket i texter som parlamentet eller dess organ 
röstar om, eftersom fördraget eventuellt aldrig träder i kraft eller kanske träder i kraft med 
väsentligt förändrat innehåll.

4. Europaparlamentet föreslår i stället att regelbundna samråd, även gemensamma 
expertutfrågningar, hålls med de nationella parlamenten och deras berörda utskott för att höja 
lagstiftningsförfarandets kvalitet inom sammanhållningspolitiken på nationell nivå och på 
EU-nivå, och därigenom se till att behoven hos samtliga regioner, däribland öar och 
glesbefolkade områden, bergsområden och mindre utvecklade områden, tillgodoses 
tillräckligt.

5. Europaparlamentet betonar mot denna bakgrund att det är absolut nödvändigt att 
tillhandahålla tillräckliga medel för sammanhållningspolitiken, vilket är en förutsättning för 
att nå den omarbetade Lissabonagendans mål fullt ut, och upprepar på nytt att ett belopp som 
motsvarar 0,41 procent av EU:s bruttonationalinkomst är en minimifinansieringsnivå, och 
att politiken helt kommer att tappa sin trovärdighet och förmåga att motverka regionala 
skillnader om denna nivå underskrids.

6. Europaparlamentet understryker vikten av att öka stödet till mindre utvecklade regioner 
som utgör en reserv för potentiell tillväxt. Sådana regioner finns i samtliga medlemsstater, 
men framför allt i de tio nya medlemsstaterna och anslutningsländerna Bulgarien och 
Rumänien. Genom ökad finansiering kan fattigdomen utrotas för gott och innovativa och 
alternativa lösningar främjas i syfte att skapa och upprätthålla regional utveckling inom 



PE 362.880v01-00 4/4 PA\583071SV.doc
Extern översättning

SV

flera olika sektorer liksom en balanserad tillväxt i hela EU.


