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OSNUTEK RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o pripravi postopka soglasja o strateških smernicah Skupnosti v obdobju 2007–2013 
(kohezijska politika za podporo rasti in novim delovnim mestom)
(2006/0000(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju sporočila Komisije o „Kohezijski politiki za podporo rasti in novim 
delovnim mestom: Strateške smernice Skupnosti, 2007–2013“ (KOM(2005)0299),

– ob upoštevanju členov 23 in 24 predloga Uredbe Sveta s splošnimi določbami o 
Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem 
skladu ter resolucije z dne 6. julija 2005 o tem predlogu1,

– ob upoštevanju predloga Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta s splošnimi določbami o 
Evropskem skladu za regionalni razvoj ter zakonodajne resolucije z dne 6. julija 2005 o
tem predlogu2,

– ob upoštevanju predloga Uredbe Sveta o ustanovitvi kohezijskega sklada in svoje 
resolucije z dne 6. julija 2005 o tem predlogu3,

– ob upoštevanju predloga Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta s splošnimi določbami o 
Evropskem socialnem skladu ter zakonodajne resolucije z dne 6. julija 2005 o tem 
predlogu4,

– ob upoštevanju predloga Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Evropske 
zveze za čezmejno sodelovanje ter zakonodajne resolucije z dne 6. julija 2005 o tem 
predlogu5,

– ob upoštevanju člena 158 Pogodbe ES,

– ob upoštevanju sklepa Evropskega sveta z marca 2005,

– ob upoštevanju sklepa zasedanja Evropskega sveta v Lizboni z dne 23. in 24. marca 2000,

– ob upoštevanju sporočila Komisije spomladanskemu Evropskemu svetu – Skupna 
prizadevanja za gospodarsko rast in nova delovna mesta – Nov začetek za Lizbonsko 
strategijo (KOM(2005)0024),

– ob upoštevanju Integriranih smernic za rast in delovna mesta z dne 12. aprila 2005 
(KOM(2005)0141),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 17. maja 2005 „Tretje poročilo o napredku glede 
kohezije: K novemu partnerstvu za rast, delovna mesta in kohezijo“ (KOM(2005)0192),

  
1 P6_TA(2005)0277.
2 P6_TA(2005)0279.
3 P6_TA(2005)0278.
4 P6_TA(2005)0281.
5 P6_TA(2005)0280.



PE 370.296v01-00 4/10 PR\605202SL.doc

SL

– ob upoštevanju sklepa Evropskega sveta o finančni perspektivi iz decembra 2005,

– ob upoštevanju sklepa Evropskega sveta iz Göteborga z dne 15. in 16. junija 2001,

– ob upoštevanju resolucije z dne 13. marca 2003 o „enakosti spolov“ v Evropskem 
parlamentu1,

– ob upoštevanju okvirne strategije Skupnosti o enakosti spolov (2001–2005) 
(KOM(2000)0335), delovnih programov Komisije leta 2001, 2002, 2003, 2004 in 2005 
(KOM(2001)0179, KOM(2001)0773, KOM(2003)0098) ter letnih poročil o enakosti 
žensk in moških v Evropski uniji leta 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 ter 2005 
(KOM(2001)0179, KOM(2002)0258, KOM(2003)0098, KOM(2004)0115 in 
KOM(2005)0044),

– ob upoštevanju člena 161 Pogodbe ES,

– ob upoštevanju člena 45 Poslovnika,

A ker so smernice kohezijske politike pomemben del evropske politike pri spopadanju s 
svetovnimi izzivi,

B. ob zavedanju, da so izzivi evropske kohezijske politike s širitvijo EU na 10 (12) novih 
držav članic pridobili povsem novo kakovost;

C. zato pozdravlja pripravljenost vseh udeležencev, da pogajanja o medinstitucionalnem 
sporazumu, uredbah in smernicah potekajo vzporedno, da se čim prej zaključi zakonodajni 
postopek,

D. pri tem pojasnjuje, da takšen postopek občutno otežuje vključevanje socialnih partnerjev, 
nevladnih organizacij, občin in regij v oblikovanje programov, kar želi Parlament 
izboljšati,

E. pričakuje, da bo Svet v prihodnje bolje izpolnjeval svojo evropsko odgovornost,

F. ker je cilj reforme strukturne politike v naslednjem programskem obdobju 2007–2013 
okrepljena strateška usmeritev, da se prepreči protislovje dejanskih ukrepov,

G. ker je treba bolj poudariti urbano razsežnost evropske strukturne politike, da lahko 
strnjena mestna naselja še bolje izpolnjujejo svojo ključno vlogo izboljšanja evropske 
konkurenčnosti in se lahko bolje spopadajo s težavami, ki so značilna za mesta, kot je 
družbena izključenost,

H. ker sta mestno okolje in okoliško podeželje integriran gospodarski prostor ter potrebujeta 
bolj integrirano in simbiotično razvojno strategijo,

I. ker se z izvajanjem Lizbonske strategije ne sme oslabiti socialna, gospodarska in 
ozemeljska kohezija Unije,

J. ker so zaradi razlik v blaginji, ki so nastale s širitvijo, sredstva, namenjena za strukturno 

  
1 UL C 61 E, 10.3.2004, str. 384.
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politiko, zelo omejena ter je zato treba njihovo uporabo še bolj usmeriti v najbolj potrebne 
in učinkovite ukrepe,

K. pozdravlja dejstvo, da se kohezijska in regionalna politika obravnavata kot enota,

L. poudarja pomen zmanjšanja razlik med državami članicami in razlik med evropskimi 
regijami,

M. poudarja potrebo po zadostnem, razumnem in pravočasnem dodeljevanju sredstev kot v 
resolucijah o finančni perspektivi (resolucija z dne 8. junija 2005 o političnih izzivih in 
proračunskih sredstvih razširjene Unije 2007–20131, z dne 1. decembra 2005 o 
medinstitucionalnem sporazumu o proračunski disciplini in ukrepih za izboljšanje 
proračunskega postopka2, in z dne 18. januarja 2006 o stališču Evropskega sveta o 
finančni perspektivi in novem medinstitucionalnem sporazumu 2007–20133),

N. ker je ozemeljsko sodelovanje pomemben del strukturne politike, ki mora imeti 
zagotovljena ustrezna finančna sredstva in biti vključeno v celovito strateško načrtovanje;

1. poudarja, da predlog Komisije o strateških smernicah določa prednostne naloge Skupnosti 
za pospeševanje uravnoteženega, usklajenega in trajnostnega razvoja ter sledi ciljem, 
določenim v Lizboni in Göteborgu;

2. meni, da smernice uredb ne smejo omejiti na posamezne sklade, ampak morajo razjasniti 
prednostne naloge Unije, in v zvezi s tem poudarja potrebo po zadostni prožnosti regij, da 
se bodo lahko posebej odzvale na potrebe v regiji;

3. poudarja tudi različne potrebe industrijskih regij, podeželskih regij, mest, redko poseljenih 
regij, zelo obrobnih regij, otokov, gorskih regij in obmejnih regij;

4. toda poudarja, da je izvajanje Lizbonske strategije najprej naloga držav članic in 
kohezijska politika lahko le v okviru svojih prvotnih ciljev uresničuje cilje Lizbonske 
strategije;

5. zavrača „namensko rezerviranje sredstev“ za doseganje ciljev Lizbonske strategije v 
okviru kohezijske politike; 

6. poudarja, da Parlament ne sprejema uvedbe različnih pravnih standardov v okviru 
kohezijske politike;

7. ugotavlja, da je izjema pri uporabi pravila n + 2, ki jo je predlagal Svet, do leta 2010 
nujna;

8. pozdravlja povezavo med rastjo zaposlovanja in produktivnosti;
9. meni, da je omejena finančna sredstva nujno porazdeliti razumno, učinkovito in 

koncentrirano, da se doseže najboljša mogoča evropska dodana vrednost, namesto da se 
uporablja „načelo razpršenosti“;

10. znova poudarja pomen dobrega partnerstva vseh udeležencev ter zahteva njihovo 
sodelovanje v uredbah in smernicah ter tako podpira okrepitev civilne družbe,

  
1 P6_TA(2005)0224.
2 P6_TA(2005)0453.
3 P6_TA(2006)0010.
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11. poziva Komisijo, da kot instrument financiranja močno podpre partnerstva med javnim in 
zasebnim sektorjem ter enako obravnava vse države članice. Pri tem izrecno podpira 
možnosti, ki jih ponujajo pobude JESSICA, JEREMY in JASPER;

12. pozdravlja usmeritev smernic k trem prednostnim nalogam ter izrecno zahteva, da vedno 
ustrezno upoštevajo enakost žensk in moških;

Spreminjanje Evrope in njenih regij v privlačnejši kraj za naložbe in delo
13. podpira odločitev o trajnostni prometni infrastrukturi, ki vključuje spodbujanje železniške 

infrastrukture in javnega prometa;
14. razviti je treba zlasti prometno infrastrukturo na nekdanjih zunanjih mejah EU z novimi 

državami članicami in med državami članicami, kjer ta še ni zadovoljiva;
15. poudarja, da mora biti trajnostni razvoj zlasti v novih državah članicah v skladu z 

okoljsko zakonodajo na področju vode, odpadkov, zraka ter zaščite narave in vrst, ter 
zahteva trajnostno ravnanje z naravnimi viri, zlasti z vodo;

16. izrecno podpira možnost posredovanja sklada na področju trajnostne energetske politike 
in izrecno pozdravlja uporabo pridobivanja energije iz obnovljivih virov na področju 
električne energije, toplote in prevoza;

17. v zvezi s tem poudarja potrebo, da je treba integriran razvoj mest in razvoj urbanega 
prostora uporabiti za boljšo energetsko učinkovitost;

18. zahteva okrepitev trajnostnega razvoja mest ter posebnih odnosov med mestom in 
okolico;

Izboljšanje znanja in inovativnosti za rast
19. pozdravlja posebno usmeritev k temi raziskave in razvoj, zlasti podporo oblikovanju 

grozdov odličnosti ter malih in srednje velikih podjetij v sektorju IKT; 

20. poudarja tesno povezavo raziskav in razvoja z izobrazbo ljudi ter poziva Komisijo, da pri 
integriranih projektih prek skladov omogoči enostavne in pregledne možnosti skupnega 
financiranja;

21. ponavlja zahtevo, da lahko vse regije pod enakimi pogoji izvajajo projekte na področju 
raziskav in razvoja ter IKT;

Nova in boljša delovna mesta
22. poudarja pomen naložb v človeški kapital, zlasti ob demografskih spremembah družbe v 

naslednjih letih; 

23. zahteva, da Evropski socialni sklad podpira politike držav članic, ki so v skladu z 
integriranimi smernicami in priporočili v okviru evropske strategije zaposlovanja ter 
ustreznimi zastavljenimi cilji Skupnosti na področju vključevanja, protidiskriminacije, 
spodbujanja enakosti ter splošnega in poklicnega izobraževanja;

24. pozdravlja tri prednostne naloge smernic za zaposlovanje in poudarja, da v nobenem 
primeru ne smejo povzročiti poslabšanja položaja delojemalk in delojemalcev;

25. poziva Komisijo, da pojasni, kako razume izraz „pristop k zaposlovanju po življenjskih 
obdobjih“; izhaja iz tega, da gre za projekte v zvezi s posebno podporo mladih, žensk ter 
starejših delojemalk in delojemalcev;
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26. v zvezi s tem zahteva močnejšo podporo projektov „vseživljenjskega učenja“, kar zadeva 
spodbujanje izboljšanja izobraževalnih infrastruktur, izboljšanje kvalifikacij osebja in 
novih načinov na šolskem ter predšolskem področju;

27. pojasnjuje, da se kvalificirane delojemalke in delojemalci ne razvijejo šele s poklicnim 
izobraževanjem, ampak se temelji postavijo že v otroških in mladostniških letih, ter zato 
pričakuje izboljšanje dostopa do predšolskih ustanov in šolskega izobraževanja;

28. pričakuje, da se usposabljanje in vseživljenjsko učenje obravnavata kot naložba v ljudi in 
zato ne kot pomoč, ki jo je po potrebi treba prijaviti, obravnavati in zaračunati;

29. poziva Komisijo, da zlasti na področju razvoja človeškega kapitala podpre sodelovanje 
držav članic in ustrezno objavlja najbolj inovativne projekte udeležencev kohezijske 
politike. Opozarja na poseben pomen izmenjave informacij med starimi in novimi
državami članicami;

30. pozdravlja možnost naložb na področju zdravja in za preprečevanje zdravstvenih tveganj;

31. poziva Komisijo k zagotavljanju, da strateške smernice vsebujejo le točke, ki jih lahko 
podpre tudi posredovanje strukturnih skladov;

32. poziva Komisijo, da v primeru splošnega neupoštevanja meril:

• trajnostnega razvoja,

• vključevanja načela enakosti spolov (Gender Mainstreaming),

• pravic v skladu s členom 13 Pogodbe ES (prepoved diskriminacije oseb na podlagi 
invalidnosti, rase, spola, vere ali spolne usmerjenosti)

• in okoljske zakonodaje;
zahteva odpravo pomanjkljivosti ali po potrebi povrnitev dodeljenega denarja;

Ozemeljske razsežnosti kohezijske politike
33. načeloma poudarja pomen cilja ozemeljske kohezije kot nujno ter neločljivo dopolnitev 

cilja gospodarske in socialne kohezije; 

34. ponovno zahteva povečanje pomoči za mestno okolje; pri tem podpira potrebo po 
prožnosti regij pri izdelavi projektov, ker na začetku obdobja za spodbujanje ni nujno 
jasno, katera mestna okolja bodo po zaključku tega obdobja potrebovala podporo;

35. ponovno potrjuje svojo podporo čezmejnemu sodelovanju kot bistvenemu instrumentu 
evropske integracije in v okviru tega instrumenta med drugim zahteva ustrezno 
upoštevanje kulturnega in okoljskega področja, izmenjave med upravami, zaščite pred 
katastrofami in zdravja;

36. zahteva, da države članice v svojih operativnih programih poudarijo inovativne ukrepe in 
čezmejno sodelovanje;

37. zahteva jasna in pregledna pravila za nadzor dodeljevanja sredstev;

38. pooblašča predsednika, da to resolucijo predloži Svetu in Komisiji.
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Razlike v EU so se zaradi širitve na 25 držav članic maja 2004 znatno povečale. Bližajoč 
pristop Bolgarije in Romunije bo te razlike še okrepil. V nasprotju pa v finančni perspektivi 
predvidena sredstva za novo obdobje za načrtovanje programa 2007–2013 strukturnih skladov 
ne naraščajo v istem obsegu kot število prebivalstva, ki živi na območjih, na katerih BND 
znaša manj kot 75 % povprečja Skupnosti. Medtem ko število prebivalstva na območjih 
cilja 1 („zbliževanje“) narašča za 46 %, se bodo po zdajšnjem sporazumu o finančni 
perspektivi sredstva strukturnih skladov povečala za 31 %. Evropski parlament poskuša v 
okviru pogajanj o medinstitucionalnem sporazumu o finančni perspektivi doseči povečanje 
sredstev strukturnih skladov, kot je navedeno v „poročilu Bögea“. Evropski parlament si 
prizadeva za čimprejšnji začetek programa v regijah.

Pravna podlaga
Vedno večje razlike so za Evropsko unijo velik izziv, da bo lahko nova strukturna politika še 
naprej izpolnjevala cilje pogodbe v skladu s členom 158, tj. okrepila gospodarsko in socialno 
kohezijo ter zmanjšala razvojne razlike različnih regij.

Zato je toliko bolj pomembno, da se omejena sredstva porazdelijo razumno, učinkovito in 
koncentrirano. Pomemben instrument za doseganje tega so strateške smernice Skupnosti, ki so 
predvidene v členih 23 in 24 predloga splošne uredbe o strukturnih skladih (KOM 2004 
(492)). Te v skladu s tem predlogom oblikujejo okvir za posredovanje skladov in bodo v 
skladu s postopkom soglasja iz člena 161 Pogodbe sprejete v treh mesecih od začetka 
veljavnosti splošne uredbe o strukturnih skladih.

Pomen in namen smernic
Strateške smernice Skupnosti so cilj kohezijske politike v obdobju 2007–2013 usmerile k 
izboljšanju evropske konkurenčnosti za podporo rasti in novim delovnim mestom. Za dosego 
tega Skupnost poudarja zlasti znanje, inovacije in povečanje vrednosti človeškega kapitala.

Pri tem morajo smernice na področju skladov strateški okvirni načrt in tudi operativne 
programe posamezne države bolj usmeriti k Lizbonski ter Göteborški strategiji. Pri tem 
Komisija od ravni načrtovanja programov pričakuje zlasti, da:
a) se okrepi strateška razsežnost kohezijske politike,

b) se v praksi v večji meri sprejmeta Lizbonska in Göteborška strategija.
Zato smernice predlagajo, da sofinancirani programi sredstva namenijo za naslednje tri 
prednostne naloge:
1. izboljšanje privlačnosti držav članic, regij in mest z izboljšanjem dostopnosti, 
zagotavljanjem ustrezne kakovosti in ravni storitev ter ohranjanjem njihovega okoljskega 
potenciala,

2. spodbujanje inovacij, podjetništva in rasti ekonomije znanja z raziskovalnimi in 
inovacijskimi zmogljivostmi, vključno z novimi informacijskimi in komunikacijskimi 
tehnologijami,
3. ustvarjanje več novih in boljših delovnih mest, pri čemer se več ljudi pritegne v zaposlitev 
ali podjetniško dejavnost, izboljša prilagodljivost delavcev in podjetij ter povečajo naložbe v 
človeški kapital.

S horizontalnega vidika smernice prispevajo zlasti k pomenu mest za rast in nova delovna 
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mesta, podpiranju gospodarske diverzifikacije podeželskih območij ter čezmejno in
medregionalno sodelovanje.
Stališče in pobude Evropskega parlamenta
Evropski parlament pozdravlja dejstvo, da strateške smernice določajo prednostne naloge 
Skupnosti za spodbujanje uravnoteženega, usklajenega in trajnostnega razvoja.

Preden Evropski parlament v skladu s členom 161 o strateških smernicah odloči s privolitvijo, 
želi opozoriti na nekatere točke, ki so ob uporabi strateških smernic zlasti pomembne za uspeh 
nove strukturne politike.
Pohvalno je, da se kohezijska politika bolj usmerja k Lizbonski strategiji, a v zvezi s tem je 
treba opozoriti, da je izvajanje Lizbonske strategije najprej naloga držav članic. Kohezijska 
politika ne more nadomestiti prizadevanj držav članic, ki so potrebna na veliko političnih 
področjih, da se uresničijo cilji Lizbonske strategije. Tako evropski strukturni skladi, na 
primer, ne morejo neposredno prispevati k zmanjšanju števila prekinitev šolanja, kar 
zahtevajo smernice. To je predvsem odgovornost držav članic. Tu ne smejo nastati 
neutemeljena pričakovanja.

Nadalje se Lizbonske strategije, tj. okrepitev vseevropske konkurenčnosti, ne sme izvajati na 
račun doseganja cilja okrepljene socialne in gospodarske kohezije, ampak je treba v okviru 
strateških smernic vedno prispevati k njeni okrepitvi. 
Lizbonska strategija mora delovati vzporedno z Göteborško strategijo o trajnostnem 
gospodarskem razvoju. Göteborška strategija ni podrejena Lizbonski. Strukturni skladi se 
lahko uporabljajo le za ukrepe, ki so v skladu s cilji iz Göteborga. Nevladne organizacije so 
upravičeno izrazile kritiko, da to dejstvo v strateških smernicah ni dovolj poudarjeno.
V zvezi s tem mora predlog Komisije kritično obravnavati namensko rezerviranje sredstev 
(„Earmarking“). 
Razvrstitev ukrepov na tiste, ki prispevajo, in tiste, ki ne prispevajo k Lizbonski strategiji, je 
težavna. Razen tega namensko rezerviranje sredstev iz strukturnih skladov pomeni nevarnost, 
da regije ne bomo imele potrebne prožnosti pri oblikovanju programov za reševanje lokalnih 
in regionalnih potreb. Razen tega je treba preprečiti, da se „namensko“ oblikuje nova 
nadzorna birokracija, ki bo otežila hitro izdelavo programov in izvajanje projektov.

Tu je zlasti pomembno, kdo določa, kateri ukrepi bodo zajeti v Lizbonski strategiji. Na 
primer, predsednik Komisije, ki je predlagatelj pobude namenskega rezerviranja sredstev 
(„Earmarking“), meni, da gradnja vseevropske prometne infrastrukture ne spada v Lizbonsko 
strategijo. To stališče je morda vprašljivo.

Dodatna pomanjkljivost zdajšnjega predloga Komisije o strateških smernicah je nezadostno 
upoštevanje urbane razsežnosti. Strnjena mestna naselja se zaradi gospodarskih in socialnih 
razlik srečujejo z veliko težavami, kot so velik obseg prometa, visoka stopnja kriminalitete ali 
slaba okoljska kakovost, ki jih je treba reševati bolje. Okrepitev spodbujanja mestnega okolja 
je zaželena. Pobuda JESSICA je v zvezi s tem pomemben korak v pravo smer.
Nadaljnja pomembna pobuda Parlamenta je načelo partnerstva. Kontekst znatnega 
vključevanja socialnih partnerjev, nevladnih organizacij in občin v okviru načela partnerstva 
je razumljivo neugoden. Za pripravo programa ni ostalo veliko časa. Zato pogajanja o 
medinstitucionalnem sporazumu, uredbi in smernicah potekajo vzporedno, medtem pa si 
države članice in njihove regije prizadevajo čim bolj dodelati programska vprašanja. 

V teh okoliščinah je toliko bolj pomembno vztrajati na načelu partnerstva, ki je z vidika 
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Evropskega parlamenta pomemben dejavnik za uspešno izvajanje programa. Nujno je, da so 
vsi udeleženci na kraju samem na lokalni in regionalni ravni, vključno s socialnimi partnerji 
in civilno družbo, vključeni v načrtovanje in izvajanje programa. To je nujna predpostavka, da 
strateške smernice izpolnjujejo svoj cilj, in sicer da udeleženci na kraju samem Lizbonsko 
strategijo čim bolj sprejmejo. 

Evropski parlament meni, da se uspešno izvajanje programov v času omejene javne blagajne 
lahko doseže tudi s spodbujanjem zasebnega sofinanciranja na ravni projektov. Pri tem je 
treba ohranjati načelo dodatnosti sredstev, tj. nacionalne države morajo skupaj z Unijo in 
javnimi sredstvi vedno podpirati strukturno politiko. Partnerstva med javnim in zasebnim 
sektorjem v zvezi s strukturnimi skladi nastajajo le redko, ker se zastavlja veliko 
nerazjasnjenih pravnih vprašanj. Evropski parlament poziva Komisijo, da prispeva k 
oblikovanju ustreznega pravnega okvira v državah članicah.
Strukturni skladi lahko prispevajo tudi h gospodarski in socialni enakosti žensk. Izkušnje s 
pobudo Skupnosti EQUAL so dobre in jo je treba nadaljevati tudi v novem programskem 
obdobju. To morajo kazati tudi strateške smernice. Pri tem bi bilo zlasti zaželeno, da se 
izmenjava „najboljših praks“ prek mreže izkušenj nadalje uporablja kot pomemben 
instrument.

Nenazadnje je treba ponovno opozoriti na namene Evropskega sveta iz decembra 2005, da v
okviru kohezijske politike uvede različne pravne standarde za stare in nove države članice. 
Evropski parlament je to zavrnil. Le izjema za uporabo pravila N + 2 do leta 2010 je nujna. V 
zvezi s stopnjami sofinanciranja, upravičenostjo davka na dodano vrednost in gradnjo 
socialnih stanovanj morajo v celotni Uniji veljati enaka pravila.
Komisija je pri okrepitvi človeških virov glavno pozornost namenila prožnosti delojemalk in 
delojemalcev v celotni Evropi. Pri tem je treba seveda upoštevati, da 

1. je na voljo potrebna prometna infrastruktura. Zlasti v obmejnih regijah temu ni 
zadoščeno,

2. prožnost lahko tudi pomeni, da lahko odseljevanje v nekaterih regijah močno 
prizadene delojemalce in povzroči „proces depopulizacije“. V takšnih primerih je 
smiselno okrepiti storilnost regij, da se prepreči čezmerno odseljevanje.

Tudi tema „ozemeljska kohezija“ se v smernicah Komisije ne upošteva zadostno. Odbor regij 
je v mnenju to tudi jasno navedel. Evropski parlament bi lahko to stališče tudi prevzel v 
svojem mnenju (glej točki 34 in 36).
Evropski parlament je prepričan, da bosta Komisija in Svet upoštevala njegove pobude, ki so 
potrebne, da Evropski parlament odobri strateške smernice.


