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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων, που 
είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες 
προτάσεις:

1. χαιρετίζει το γεγονός ότι, όσον αφορά την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή, η 
Συνθήκη της Λισαβόνας τοποθετεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σε 
ισότιμη βάση, αντικαθιστώντας τη διαδικασία σύμφωνης γνώμης η οποία προς το παρόν 
είναι αναγκαία για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Ταμείων με τη λεγόμενη συνήθη 
νομοθετική διαδικασία, τη διαδικασία συναπόφασης, που αυξάνει σημαντικά τις
νομοθετικές εξουσίες του Κοινοβουλίου και την αρμοδιότητα της Επιτροπής 
Περιφερειακής Ανάπτυξης και επομένως ενισχύει τη διαφάνεια και αυξάνει την 
υπευθυνότητα του Κοινοβουλίου έναντι των πολιτών·

2. θεωρεί ότι η ενσωμάτωση της εδαφικής συνοχής ως στόχος της Ένωσης, συμπληρώνει 
τους στόχους για οικονομική και κοινωνική συνοχή και αυξάνει την αρμοδιότητα του 
Κοινοβουλίου και της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης να εκτιμούν τον εδαφικό
αντίκτυπο των βασικών πολιτικών της ΕΕ· τονίζει τη σημασία της εισαγωγής 
συντρεχουσών αρμοδιοτήτων για τα κράτη μέλη στον τομέα της εδαφικής συνοχής και με 
σκοπό να προοδεύσει ταχέως στην επίτευξη του στόχου αυτού, συνιστά στην Επιτροπή 
Περιφερειακής Ανάπτυξης να παρακολουθεί στενά τις νέες πρωτοβουλίες στον τομέα 
αυτό.

3. καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να ορίσουν, μαζί με το Κοινοβούλιο, το στόχο της 
εδαφικής συνοχής και έχοντας υπόψη τον ορισμό αυτό, να λάβουν περισσότερο υπόψη 
τον εδαφικό αντίκτυπο του συνόλου των πολιτικών της ΕΕ με ισχυρή εδαφική διάσταση· 
σημειώνει το σημαντικό ρόλο της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης στον ορισμό του 
στόχου αυτού·

4. εκφράζει ικανοποίηση για το γεγονός ότι η Συνθήκη της Λισαβόνας παρέχει έναν πιο 
συγκεκριμένο και πλήρη ορισμό των περιφερειών τις οποίες η Κοινότητα, ενόψει της 
πολιτικής συνοχής, πρέπει να προσέξει ιδιαιτέρως·

5. εκφράζει ικανοποίηση για το γεγονός ότι το ειδικό καθεστώς στις εξόχως απόκεντρες 
περιφέρειες επιβεβαιώνεται από ειδικές διατάξεις που αφορούν κρατικές ενισχύσεις. 

6. εκφράζει την πεποίθηση ότι οι αλλαγές στη διαδικασία προϋπολογισμού, ιδίως η 
σύγκληση της επιτροπής συνδιαλλαγής σε περίπτωση που το Κοινοβούλιο εγκρίνει
τροποποιήσεις σε πρώτη ανάγνωση, θα καταστήσουν αναγκαία την ενίσχυση των 
σχέσεων ανάμεσα στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης και την Επιτροπή 
Προϋπολογισμών·

7. χαιρετίζει την επέκταση της αρχής της επικουρικότητας ειδικά ως προς τις τοπικές και 
περιφερειακές αρχές, και την ένταξη του μηχανισμού έγκαιρης προειδοποίησης που 
πρέπει να παρέχει στα εθνικά κοινοβούλια τη δυνατότητα να εκτιμούν καλύτερα τη 
συνέπεια των κοινοτικών νομοθετικών προτάσεων με τις αρχές της επικουρικότητας και 
της αναλογικότητας· εφιστά την προσοχή στη σύνδεση αυτή, στην ανάγκη για ενίσχυση 
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των σχέσεων μεταξύ της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης και των εθνικών 
κοινοβουλίων· θεωρεί εν προκειμένω, ότι η συμμετοχή των τοπικών και περιφερειακών 
αρχών και των κοινοβουλίων σε σχέση με την επικουρικότητα, θα αποτελούσε ένα 
σημαντικό στοιχείο και υπενθυμίζει ότι μια τέτοιου είδους συμμετοχή εξαρτάται από τις 
εθνικές διατάξεις·

8. τονίζει τη σημασία της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης στις σχέσεις ανάμεσα στο
Κοινοβούλιο και την Επιτροπή των Περιφερειών·

9. καλεί την Επιτροπή των Περιφερειών να διαβιβάσει στην Επιτροπή Περιφερειακής 
Ανάπτυξης μια γνωμοδότηση για τις επιπτώσεις της Συνθήκης της Λισαβόνας επί της
περιφερειακής πολιτικής και των αρμοδιοτήτων της.
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