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SUGGESTIES

De Commissie regionale ontwikkeling verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
constitutionele zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. verwelkomt het feit dat het Verdrag van Lissabon het Europees Parlement op het vlak van 
de economische, sociale en territoriale samenhang op gelijke hoogte plaatst met de Raad 
door de instemmingsprocedure die momenteel van toepassing is op de uitvoering van de 
structuurfondsen, te vervangen door de zogeheten gewone wetgevingsprocedure, de 
medebeslissingsprocedure, waardoor de wetgevende macht van het Parlement en de 
bevoegdheid van de Commissie regionale ontwikkeling aanzienlijk worden uitgebreid en 
waardoor derhalve de transparantie en de verantwoordingsplicht van het Parlement aan de 
burgers worden vergroot;

2. gelooft dat het opnemen van territoriale samenhang als doelstelling van de Unie een 
aanvulling vormt op de doelstellingen van economische en sociale samenhang, alsmede de 
bevoegdheid van het Parlement en de Commissie regionale ontwikkeling vergroot om het 
territoriale effect van belangrijke EU-beleidsmaatregelen te beoordelen; benadrukt hoe 
belangrijk het is een gedeelde bevoegdheid voor de EU en de lidstaten op het vlak van 
territoriale samenhang te introduceren en beveelt aan om de Commissie regionale 
ontwikkeling, teneinde snel vooruitgang te boeken met de verwezenlijking van deze 
doelstelling, de nieuwe initiatieven op dit terrein nauwlettend te laten volgen;

3. roept de Raad en de Commissie op om in samenwerking met het Parlement de doelstelling 
van territoriale samenhang nader te omschrijven en om, uitgaande van die omschrijving, 
beter rekening te houden met het territoriale effect van alle EU-beleidsmaatregelen met 
een sterk territoriale dimensie; benadrukt dat de Commissie regionale ontwikkeling een 
voorname rol dient te spelen bij de omschrijving van deze doelstelling;

4. vindt het positief dat het Verdrag van Lissabon een preciezere en uitgebreidere 
omschrijving geeft van regio's waaraan de Gemeenschap in haar beleidsmatige streven 
naar samenhang, speciale aandacht moet geven;

5. vindt het eveneens positief dat de speciale status van de buitenste regio's gestalte krijgt in 
speciale bepalingen met betrekking tot staatssteun.

6. is er ten volle van overtuigd dat de wijzigingen in de begrotingsprocedure, met name het 
bijeenroepen van het bemiddelingscomité in het geval dat het Parlement amendementen 
goedkeurt bij eerste lezing, nopen tot nauwere betrekkingen tussen de Commissie 
regionale ontwikkeling en de Begrotingscommissie;

7. verwelkomt de verruiming van het subsidiariteitsbeginsel, met name ten aanzien van 
plaatselijke en regionale autoriteiten, en de opname van een "mechanisme voor 
vroegtijdige waarschuwing", waardoor nationale parlementen beter kunnen beoordelen in 
hoeverre communautaire wetsvoorstellen consistent zijn met de beginselen van 
subsidiariteit en proportionaliteit; wijst in dit verband op het belang om de betrekkingen 
tussen de Commissie regionale ontwikkeling en de nationale parlementen te verbeteren; 
gelooft in dit opzicht dat de betrokkenheid van plaatselijke en regionale autoriteiten met 



PE404.556v01-00 4/4 PA\715387NL.doc

NL

betrekking tot subsidiariteit een belangrijk aspect kan vormen en herinnert eraan dat een 
dergelijke betrokkenheid afhangt van nationale bepalingen;

8. benadrukt het belang van de Commissie regionale ontwikkeling ten aanzien van de 
betrekkingen tussen het Parlement en het Comité van de Regio's;

9. vraagt het Comité van de Regio's om de Commissie regionale ontwikkeling een advies te 
sturen over het effect van het Verdrag van Lissabon op regionaal beleid in hun
bevoegdheidsgebied.


	715387nl.doc

