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IEROSINĀJUMI

Reģionālās attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Konstitucionālo jautājumu 
komiteju savā rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. atzinīgi vērtē to, ka attiecībā uz ekonomisko, sociālo un teritoriālo kohēziju Lisabonas 
līgums piešķir Eiropas Parlamentam tādu pašu lomu kā Padomei, aizstājot pozitīva 
atzinuma procedūru, kas patlaban tiek piemērota struktūrfondu īstenošanā, ar t.s. parasto 
likumdošanas procedūru, koplēmuma procedūru, ievērojami palielinot Parlamenta kā 
likumdevēja varu un Reģionālās attīstības komitejas kompetenci un tādējādi uzlabojot 
pārredzamību un Parlamenta atbildību pilsoņiem;

2. uzskata, ka teritoriālās kohēzijas iekļaušana Eiropas Savienības mērķos papildina 
ekonomiskās un sociālās kohēzijas mērķus un paplašinās Parlamenta un Reģionālās 
attīstības komitejas kompetenci ES galveno politikas virzienu teritoriālās ietekmes 
izvērtēšanā; uzsver ES un dalībvalstu dalītās kompetences ieviešanas nozīmi teritoriālās 
kohēzijas jomā un, lai veicinātu drīzus panākumus šī mērķa sasniegšanā, iesaka 
Reģionālās attīstības komitejai rūpīgi sekot jaunām iniciatīvām šajā jomā;

3. aicina Padomi un Komisiju kopā ar Parlamentu precīzāk formulēt teritoriālās kohēzijas 
mērķi un, paturot prātā šo formulējumu, rūpīgāk ņemt vērā teritoriālo ietekmi, ko var 
izraisīt visi ES politikas virzieni ar izteiktu teritoriālo dimensiju; atzīmē lielo nozīmi, kas 
šī mērķa formulēšanā būs Reģionālās attīstības komitejai;

4. ar atzinību konstatē, ka Lisabonas līgumā ir precīzāk un izsmeļošāk noteikti reģioni, 
kuriem Kopienai jāpievērš īpaša uzmanību, īstenojot savu kohēzijas politiku;

5. ar atzinību konstatē, ka visattālāko apvidu īpašo stāvokli apstiprina konkrēti noteikumi par 
valsts atbalstu;

6. stingri uzskata, ka saistībā ar izmaiņām budžeta procedūrā, it īpaši Samierināšanas 
komitejas sasaukšanu, ja Parlaments pieņem grozījumus pirmajā lasījumā, būs 
nepieciešams nostiprināt attiecības starp Reģionālās attīstības komiteju un Budžeta 
komiteju;

7. atzinīgi vērtē subsidiaritātes principa paplašināšanu, it īpaši attiecībā uz vietējām un 
reģionālajām iestādēm, un „agrās brīdināšanas mehānisma” ieviešanu, kam būtu jāļauj 
valstu parlamentiem labāk izvērtēt Kopienas tiesību aktu projektu atbilstību subsidiaritātes 
un proporcionalitātes principiem; šajā saistībā vērš uzmanību uz to, ka jānostiprina 
attiecības starp Reģionālās attīstības komiteju un valstu parlamentiem; tādējādi uzskata, ka 
vietējo un reģionālo iestāžu un parlamentu līdzdalība attiecībā uz subsidiaritāti var būt 
nozīmīgs elements, un atgādina, ka šāda līdzdalība ir atkarīga no valstu normām;

8. uzsver Reģionālās attīstības komitejas nozīmi Parlamenta un Reģionu komitejas 
attiecībās;

9. aicina Reģionu komiteju nosūtīt Reģionālās attīstības komitejai atzinumu par Lisabonas 
līguma ietekmi uz reģionālo politiku un viņu kompetences jomām.
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