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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по регионално развитие приканва водещата комисия по конституционни 
въпроси да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните 
предложения:

1. приветства факта, че по отношение на икономическото, социално и териториално 
сближаване Договорът от Лисабон поставя Европейския парламент и Съвета при 
условия на равнопоставеност, като заменя процедурата на одобрение, която 
понастоящем се прилага по отношение на изпълнението на структурните фондове, с 
така наречената обикновена законодателна процедура – процедурата за съвместно 
вземане на решения, като значително увеличава законодателните правомощия на 
Парламента и компетентността на комисията по регионално развитие и по този 
начин подобрява прозрачността и засилва отчетността на Парламента към 
гражданите;

2. счита, че включването на териториалното сближаване като цел на Съюза допълва 
целите за икономическо и социално сближаване и увеличава компетентността на 
Парламента и комисията по регионално развитие с оглед оценката на 
териториалното въздействие на ключови политики на ЕС; подчертава значението на 
въвеждането на споделена компетентност между ЕС и държавите-членки в областта 
на териториалното сближаване и с оглед постигане на бърз напредък към 
изпълнението на тази цел препоръчва комисията по регионално развитие да следи 
отблизо новите инициативи в тази област;

3. призовава Съвета и Комисията съвместно с Парламента да определят по-точно 
целта за териториално сближаване и, като имат предвид това определение, да 
отчитат по-добре териториалното въздействие на всички политики на ЕС, които 
имат съществено териториално измерение; отбелязва важната роля, която има 
комисията по регионално развитие при определянето на тази цел;

4. отбелязва категорично, че Договорът от Лисабон предоставя по-точно и 
изчерпателно определение на регионите, на които Общността следва да отдели 
специално внимание при изпълнението на своята политика за сближаване;

5. отбелязва категорично, че специалният статут на най-отдалечените региони е 
потвърден от специфичните разпоредби по отношение на държавните помощи;

6. изразява твърдо убеждение, че измененията в бюджетната процедура, по-специално 
свикването на помирителен комитет в случай на приемане на изменения от страна 
на Парламента на първо четене, създава необходимост от засилване на отношенията 
между комисията по регионално развитие и комисията по бюджети;

7. приветства разширяването на принципа на субсидиарност, по-специално по 
отношение на местните и регионални органи на властта, както и въвеждането на 
„механизъм за ранно предупреждение“, който следва да даде възможност на 
националните парламенти да оценяват по по-добър начин съгласуваността на 
законодателните предложения на Общността с принципите на субсидиарност и 
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пропорционалност; в тази връзка обръща внимание на необходимостта от засилване 
на отношенията между комисията по регионално развитие и националните 
парламенти; счита в това отношение, че участието на местните и регионални органи 
на властта и парламенти във връзка със субсидиарността би могло да бъде важен 
елемент и припомня, че това участие зависи от националните разпоредби;

8. подчертава значението на комисията по регионално развитие в отношенията между 
Парламента и Комитета на регионите;

9. призовава Комитета на регионите да изпрати на комисията по регионално развитие 
становище относно въздействието на Договора от Лисабон върху регионалната 
политика, както и в тяхната област на компетентност.
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