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PASIŪLYMAI

Regioninės plėtros komitetas ragina atsakingą Konstitucinių reikalų komitetą į savo 
pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. palankiai vertina tai, kad Lisabonos sutartyje pritarimo procedūra, pagal kurią šiuo metu 
skirstomos struktūrinių fondų lėšos, pakeičiama vadinamąja įprasta teisėkūros procedūra, 
taigi sprendžiant ekonomikos, socialinės srities ir teritorinės sanglaudos klausimus 
Europos Parlamento vaidmuo ne mažiau svarbus negu Tarybos; taikant bendro sprendimo 
procedūrą Parlamentas įgyja daug daugiau teisėkūros galių, stipriai išplečiama Regionų 
plėtros komiteto kompetencijos sritis, taigi skatinamas skaidrumas ir didesnė Parlamento 
atskaitomybė piliečiams;

2. yra įsitikinęs, kad įtraukus į sutartį Europos Sąjungos siekį skatinti teritorinę sanglaudą 
papildomas ekonominės ir socialinės sanglaudos siekis ir papildoma Parlamento ir 
Regioninės plėtros komiteto kompetencijos sritis suteikiant Parlamentui ir minėtajam 
komitetui teisę vertinti svarbiausių ES politikos krypčių poveikį teritorinei sanglaudai; 
pabrėžia, kad labai svarbu, jog teritorinės sanglaudos klausimai priklausytų bendrai ES ir 
valstybių narių kompetencijai, ir, norėdamas užtikrinti sparčią pažangą siekiant šio tikslo, 
rekomenduoja Regioninės plėtros komitetui atidžiai stebėti naujas šios srities iniciatyvas;

3. ragina Tarybą ir Komisiją pasitarus su Parlamentu konkrečiau apibrėžti teritorinės 
sanglaudos tikslą ir vadovaujantis šia apibrėžtimi atidžiau atsižvelgti į visų ES politikos
sričių, kurios itin susijusios su teritoriniu aspektu, poveikį teritorinei sanglaudai; pabrėžia 
svarbų Regioninės plėtros komiteto vaidmenį apibrėžiant šį tikslą;

4. teigiamai vertina tai, kad Lisabonos sutartyje pateikiama tikslesnė ir išsamesnė regionų 
apibrėžtis, kuriai, siekdama savo sanglaudos politikos tikslų, Bendrija turėtų skirti ypač 
daug dėmesio;

5. palankiai vertina tai, kad specialiose valstybės paramos nuostatose patvirtintas ypatingas 
atokiausių regionų statusas;

6. yra tvirtai įsitikinęs, kad pakeitus biudžeto procedūrą, ypač nusprendus šaukti taikinimo 
komitetą Parlamentui tvirtinant pakeitimus per pirmąjį svarstymą, iškils būtinybė stiprinti 
Regioninės plėtros komiteto ir Biudžeto komiteto bendradarbiavimą;

7. palankiai vertina tai, kad praplečiama subsidiarumo principo taikymo sritis, ypač vietos ir 
regioninės valdžios institucijų atžvilgiu, ir tai, kad ketinama taikyti išankstinio įspėjimo 
sistemą, kuria naudodamiesi nacionaliniai parlamentai galės geriau įvertinti, ar rengiant 
Bendrijos teisėkūros pasiūlymus nuosekliai vadovaujamasi subsidiarumo ir 
proporcingumo principais; taip pat atkreipia dėmesį į būtinybę stiprinti Regioninės plėtros 
komiteto ir nacionalinių parlamentų ryšius; todėl yra įsitikinęs, kad svarbus vietos, 
regioninių valdžios institucijų ir parlamentų dalyvavimas veikloje, susijusioje su 
subsidiarumo principo taikymu, ir primena, kad šis dalyvavimas priklauso nuo 
nacionalinių nuostatų;

8. pabrėžia, kad bendradarbiaujant Parlamentui ir Regionų komitetui svarbų vaidmenį atlieka 
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Regioninės plėtros komitetas;

9. ragina Regionų komitetą pateikti Regioninės plėtros komitetui nuomonę dėl Lisabonos 
sutarties poveikio regionų politikai ir šių komitetų kompetencijos sričiai.
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