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SUGESTII

Comisia pentru dezvoltare regională recomandă Comisiei pentru afaceri constituționale, 
competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a 
fi adoptată:

1. salută faptul că, în ceea ce privește coeziunea economică, socială și teritorială, Tratatul de 
la Lisabona conferă puteri egale Parlamentului European și Consiliului prin înlocuirea 
procedurii de aviz conform, folosită în prezent în cazul punerii în aplicare a fondurilor 
structurale, cu procedura de codecizie, așa-numita procedură legislativă ordinară, mărind 
în mod semnificativ puterea legislativă a Parlamentului și competențele Comisiei pentru 
dezvoltare regională, sporind astfel transparența și responsabilitatea Parlamentului față de 
cetățeni;

2. consideră că includerea coeziunii teritoriale între obiectivele Uniunii completează 
obiectivele de coeziune economică și socială și va mări competența Parlamentului și a 
Comisiei pentru dezvoltare regională în ceea ce privește evaluarea impactului asupra 
teritoriilor al principalelor politici UE; subliniază importanța introducerii competenței 
partajate între Uniune și statele membre în domeniul coeziunii teritoriale și, pentru a 
înregistra un progres rapid în îndeplinirea acestui obiectiv, recomandă Comisiei pentru 
dezvoltare regională să analizeze îndeaproape noile inițiative în acest domeniu;

3. solicită Consiliului și Comisiei ca, împreună cu Parlamentul, să definească în termeni mai 
clari obiectivele coeziunii teritoriale și, pe baza acestei definiții, să ia în considerare într-o 
mai mare măsură impactul asupra teritoriilor al politicilor UE cu o puternică orientare 
teritorială; observă rolul important pe care îl va avea Comisia pentru dezvoltare regională 
în definirea acestui obiectiv;

4. apreciază faptul că Tratatul de la Lisabona oferă o definiție mai clară și mai completă a 
regiunilor cărora Comunitatea ar trebui sa le acorde o importanță deosebită în cadrul 
politicii sale de coeziune;

5. apreciază faptul că statutul special al regiunilor ultraperiferice este confirmat de 
dispozițiile specifice privind ajutoarele de stat;

6. are convingerea că schimbările din cadrul procedurii bugetare, mai ales convocarea 
comitetului de conciliere în cazul adoptării de către Parlament a amendamentelor în primă 
lectură, vor impune existența unor relații mai strânse între Comisia pentru dezvoltare 
regională și Comisia pentru buget;

7. salută extinderea principiului subsidiarității, mai ales în cazul autorităților locale și 
regionale și includerea unui „mecanism de avertizare rapidă” care ar trebui să permită 
parlamentelor naționale să realizeze o mai bună evaluare a coerenței dintre propunerile 
legislative comunitare și principiile subsidiarității și proporționalității; atrage atenția, în 
acest sens, asupra necesității consolidării relațiilor dintre Comisia pentru dezvoltare 
regională și parlamentele naționale; consideră astfel că implicarea, pe baza principiului 
subsidiarității, a autorităților locale și regionale, precum și a parlamentelor, ar putea 
reprezenta un element esențial și amintește că o astfel de implicare este condiționată de 
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dispozițiile legislației naționale;

8. Subliniază importanța Comisiei pentru dezvoltare regională în relațiile dintre Parlament și 
Comitetul Regiunilor;

9. Solicită Comitetului Regiunilor să trimită Comisiei pentru dezvoltare regională un aviz 
privind consecințele Tratatului de la Lisabona asupra politicii regionale și în domeniul lor 
de competență.
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