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JAVASLATOK

A Regionális Fejlesztési Bizottság felkéri az Alkotmányügyi Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele az alábbi javaslatokat:

1. üdvözli, hogy a Lisszaboni Szerződés a gazdasági, társadalmi és területi kohézió 
tekintetében egyenjogúvá teszi az Európai Parlamentet a Tanáccsal, azáltal, hogy a 
strukturális alapok végrehajtására jelenleg vonatkozó hozzájárulási eljárást az úgynevezett 
rendes jogalkotási eljárással, az együttdöntési eljárással váltja fel, jelentősen kibővítve 
ezzel a Parlament jogalkotási hatáskörét és a Regionális Fejlesztési Bizottság 
illetékességét, és így fokozza az átláthatóságot és növeli a Parlament elszámoltathatóságát 
a polgárok felé;

2. úgy gondolja, hogy a területi kohézió bevonása az Unió célkitűzései közé kiegészíti a 
gazdasági és társadalmi kohézió célkitűzéseit, és növelni fogja a Parlament és a Regionális 
Fejlesztési Bizottság hatáskörét a fő uniós politikák területi hatásának értékelésével 
kapcsolatban; hangsúlyozza az EU és a tagállamok megosztott hatáskörének bevezetését a 
területi kohézió terén, és az e célkitűzés felé tett gyors előrehaladás érdekében azt ajánlja, 
hogy a Regionális Fejlesztési Bizottság szorosan kísérje figyelemmel az erre a területre 
vonatkozó új kezdeményezéseket;

3. felhívja a Tanácsot és a Bizottságot, hogy a Parlamenttel együtt határozza meg 
pontosabban a területi kohézió célkitűzését, és – e meghatározást szem előtt tartva – vegye 
jobban figyelembe az erős területi dimenzióval rendelkező összes uniós politika területi 
hatását; megállapítja, hogy a Regionális Fejlesztési Bizottság fontos szerepet fog betölteni 
a fenti célkitűzés meghatározásában;

4. pozitívan állapítja meg, hogy a Lisszaboni Szerződés pontosabban és kimerítőbben 
határozza meg azokat a régiókat, amelyekre a Közösségnek kohéziós politikája folytatása 
során különös figyelmet kell fordítania;

5. pozitívan állapítja meg, hogy az állami támogatásra vonatkozó egyedi rendelkezések 
megerősítik a legkülső régiók különleges helyzetét;

6. szilárdan hiszi, hogy a költségvetési eljárás változásai – nevezetesen az egyeztetőbizottság 
összehívása abban az esetben, ha a Parlament első olvasatban módosításokat fogad el –
szükségessé fogják tenni a Regionális Fejlesztési Bizottság és a Költségvetési Bizottság 
közötti kapcsolatok megerősítését;

7. üdvözli a szubszidiaritás elvének kiterjesztését, különösen a helyi és regionális hatóságok 
tekintetében, valamint a „korai előrejelző mechanizmus” bevonását, amelynek lehetővé 
kell tennie a nemzeti parlamentek számára, hogy jobban felmérjék a közösségi jogalkotási 
javaslatoknak, valamint a szubszidiaritás és az arányosság elvének az összhangját; ennek 
kapcsán felhívja a figyelmet arra, hogy a Regionális Fejlesztési Bizottság és a nemzeti 
parlamentek közötti kapcsolatok megerősítésére van szükség; e tekintetben úgy gondolja, 
hogy a helyi és regionális hatóságok és parlamentek bevonása a szubszidiaritás területén 
fontos elem lehet, és emlékeztet arra, hogy az effajta bevonás a nemzeti rendelkezésektől 
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függ;

8. hangsúlyozza a Regionális Fejlesztési Bizottság fontosságát a Parlament és a Régiók 
Bizottsága közötti kapcsolatokban;

9. felhívja a Régiók Bizottságát, hogy küldjön véleményt a Regionális Fejlesztési Bizottság 
részére a Lisszaboni Szerződésnek a regionális politikára és az illetékességi területeikre 
gyakorolt hatásáról.
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