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NÁVRHY

Výbor pro regionální rozvoj vyzývá Výbor pro ústavní záležitosti jako příslušný výbor, aby 
do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. vítá skutečnost, že v otázkách hospodářské, sociální a územní soudržnosti dává 
Lisabonská smlouva Evropskému parlamentu stejné pravomoci jako Radě, a nahrazuje tak 
postup souhlasu, který v současné době platí pro využívání strukturálních fondů, 
takzvaným řádným legislativním postupem, postupem spolurozhodování, který významně 
zvyšuje legislativní pravomoci Parlamentu a působnost Výboru pro regionální rozvoj, 
čímž posiluje transparentnost příjmů a výdajů Parlamentu vůči občanům;

2. domnívá se, že začlenění územní soudržnosti do cílů Unie doplní plán hospodářské 
a sociální soudržnosti a zvýší pravomoc Parlamentu a Výboru pro regionální rozvoj při 
posuzování územního dopadu klíčových politik EU; zdůrazňuje význam zavedení sdílené 
působnosti pro EU a členské státy v oblasti územní soudržnosti a v zájmu zajištění 
rychlého pokroku při dosahování tohoto cíle doporučuje, aby Výbor pro regionální rozvoj 
v této oblasti pečlivě sledoval nové iniciativy;

3. vyzývá Radu a Komisi, aby společně s Parlamentem přesněji definovaly cíle územní 
soudržnosti a v rámci toho více zohlednily územní dopad všech politik EU, které mají 
silný územní rozměr; bere na vědomí důležitou úlohu, kterou bude Výbor pro regionální 
rozvoj hrát při definování tohoto cíle;

4. pozitivně vnímá, že Lisabonská smlouva nabízí přesnější a vyčerpávající definici regionů, 
jimž by mělo Společenství v rámci své politiky soudržnosti věnovat zvláštní pozornost;

5. zaujímá kladné stanovisko ke skutečnosti, že zvláštní postavení nejvzdálenějších regionů 
je potvrzeno zvláštními ustanoveními týkajícími se státní podpory;

6. je pevně přesvědčen, že změny v rozpočtovém procesu, zejména svolání dohodovacího 
výboru v případě, že Parlament přijme pozměňovací návrhy v prvním čtení, budou 
vyžadovat posílení vztahů mezi Výborem pro regionální rozvoj a Rozpočtovým výborem;

7. vítá rozšíření zásady subsidiarity, zejména s ohledem na místní a regionální orgány, 
a začlenění „mechanismu včasného varování“, jenž by měl umožnit vnitrostátním 
parlamentům posuzovat lépe soudržnost legislativních návrhů Společenství se zásadou 
subsidiarity a proporcionality; v této souvislosti upozorňuje na nutnost posílení vztahů 
mezi Výborem pro regionální rozvoj a vnitrostátními parlamenty; v tomto ohledu se 
domnívá, že zapojení místních a regionálních orgánů a parlamentů v souvislosti se 
subsidiaritou by mohlo být důležitým prvkem, a připomíná, že toto zapojení je závislé na 
vnitrostátních předpisech;

8. zdůrazňuje význam Výboru pro regionální rozvoj pro vztahy mezi Parlamentem 
a Výborem regionů;

9. vyzývá Výbor regionů, aby zaslal Výboru pro regionální rozvoj stanovisko k dopadu 
Lisabonské smlouvy na regionální politiku a na jejich oblast působnosti.
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