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POBUDE

Odbor za regionalni razvoj poziva Odbor za ustavne zadeve kot pristojni odbor da v svoj 
predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. pozdravlja dejstvo, da lizbonska pogodba v zvezi z gospodarsko, socialno in ozemeljsko 
kohezijo Parlament obravnava enako kot Svet, tako da zamenja postopek privolitve, ki se 
zdaj uporablja za izvajanje strukturnih skladov, s tako imenovanim rednim zakonodajnim 
postopkom, tj. postopkom soodločanja, s čimer znatno poveča zakonodajno pristojnost 
Parlamenta in pristojnost Odbora za regionalni razvoj ter tako izboljša preglednost in 
poveča odgovornost Parlamenta do državljanov;

2. meni, da vključitev ozemeljske kohezije kot cilja Unije dopolnjuje cilje gospodarske in 
socialne kohezije ter da bo povečala pristojnost Parlamenta in Odbora za regionalni 
razvoj, da lahko ocenita ozemeljski vpliv ključnih politik EU; poudarja pomembnost 
uvedbe deljene pristojnosti za EU in države članice na področju ozemeljske kohezije ter 
priporoča, da Odbor za regionalni razvoj natančno spremlja nove pobude na tem področju 
za hitro napredovanje pri doseganju tega cilja;

3. poziva Svet in Komisijo, naj skupaj s Parlamentom jasneje določita cilj ozemeljske 
kohezije in v zvezi s to določitvijo bolj upoštevata ozemeljski vpliv vseh politik EU, ki 
imajo močno ozemeljsko razsežnost; opozarja na pomembno vlogo, ki jo bo imel Odbor 
za regionalni razvoj pri določitvi tega cilja;

4. izrecno opozarja, da lizbonska pogodba zagotavlja natančnejšo in popolnejšo določitev 
regij, ki jim mora Skupnost pri izvajanju svoje kohezijske politike nameniti posebno 
pozornost;

5. izrecno opozarja, da poseben status najbolj oddaljenih regij potrjujejo posebne določbe 
glede državne pomoči;

6. odločno meni, da bodo spremembe proračunskega postopka, zlasti sklic spravnega odbora, 
če Parlament sprejme spremembe v prvi obravnavi, zahtevale okrepljene odnose med 
Odborom za regionalni razvoj in Odborom za proračun;

7. pozdravlja razširitev načela subsidiarnosti zlasti v zvezi z lokalnimi in regionalnimi organi 
ter vključitev „mehanizma zgodnjega opozarjanja“, ki bo nacionalnim parlamentom 
omogočil, da boljše ocenijo skladnost zakonodajnih predlogov Skupnosti z načeloma 
subsidiarnosti in sorazmernosti; v zvezi s tem opozarja na potrebo po krepitvi odnosov 
med Odborom za regionalni razvoj in nacionalnimi parlamenti; v zvezi s tem meni, da bi 
lahko bilo vključevanje lokalnih in regionalnih organov ter parlamentov glede načela 
subsidiarnosti pomemben element, in opozarja, da je takšno vključevanje odvisno od 
nacionalnih določb;

8. poudarja pomembnost Odbora za regionalni razvoj pri odnosih med Parlamentom in 
Odborom regij;

9. poziva Odbor regij, naj v okviru svoje pristojnosti Odboru za regionalni razvoj pošlje 
mnenje o vplivu lizbonske pogodbe na regionalno politiko.
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