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EHDOTUKSET

Aluekehitysvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa perussopimus-, työjärjestys- ja 
toimielinasioiden valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset
päätöslauselmaesitykseensä, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1. katsoo, että harkintakausi tarjoaa tilaisuuden käydä aitoa keskustelua 
toissijaisuusperiaatteesta sekä vahvistetusta kumppanuudesta alueellisen kehittämisen 
alalla ja arvioida, missä määrin tämä periaate otetaan huomioon kaikkien jäsenvaltioiden 
ja etenkin köyhimpien alueiden täysimääräisen, tasapainoisen ja kestävän kehityksen 
kannalta välttämättömien koheesiopolitiikan tavoitteiden täytäntöönpanossa, seurannassa 
ja arvioinnissa vuosina 2007–2013;

2. suosittelee, että komissio kuulee laaja-alaisesti jäsenvaltioita, kansallisia parlamentteja, muita 
jäsenvaltioiden parlamentteja, alueellisia ja paikallisia viranomaisia, alueiden komiteaa, 
Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa, liike-elämän järjestöjä ja ammattiyhdistyksiä ennen 
kuin se laatii uusia ehdotuksia koheesiopolitiikkaa koskeviksi asetuksiksi, jotta vältetään 
tarpeeton säätely ja suojellaan erittäin tarpeellista joustavuutta vastattaessa koheesiopolitiikan 
nykyisiin ja tuleviin haasteisiin;

3. suosittelee, että siihen asti kun sopimus Euroopan perustuslaista on ratifioitu kaikissa 
jäsenvaltioissa, Euroopan parlamentti tukee edelleen mahdollisimman voimakkaasti 
muutoksia, joita se aiheuttaisi koheesiopolitiikassa, mutta ottaen huomioon niiden itsensä 
tuomat edut sen sijaan, että se viittaisi niiden sisällyttämiseen perustamissopimukseen;

4. ehdottaa, että kehitetään kansallisten parlamenttien ja jäsenvaltioiden muiden 
parlamenttien ja niiden asian kannalta merkityksellisten valiokuntien säännöllisiä 
kuulemisia, asiantuntijoiden yhteiset kuulemistilaisuudet mukaan luettuina, jokaista 
jäsenvaltiota edustavien Euroopan parlamentin jäsenten sekä vastaavien kansallisten ja 
alueellisten parlamenttien jäsenten välisiä yhteisiä kokouksia kaikkien alueiden EU:ta 
koskevista asioista lainsäädäntöprosessin laadun parantamiseksi koheesiopolitiikan alalla 
alueellisella, kansallisella ja EU:n tasolla, jolloin varmistetaan se, että kaikkien alueiden –
myös syrjäisimpien alueiden, saarten ja harvaan asuttujen, vuoristoisten ja vähemmän 
kehittyneiden alueiden – tarpeet otetaan huomioon asianmukaisella tavalla;

5. kiinnittää huomion koheesiopolitiikan erityisluonteeseen, sillä se on EU:n toimintamallin 
tunnusmerkki ja se erottaa EU:n tavallisesta vapaakauppa-alueesta; katsoo, että EU:n ja sen 
kansalaisten väliselle yhteistoiminnalle on tärkeää lisätä kyseisen yhteenkuuluvuutta 
koskevan politiikan näkyvyyttä kentällä, kaikilla alueilla ja erityisesti kaikkein 
epäsuotuisimmilla alueilla;

6. pitää myönteisenä komissaari Wallströmin esittämää demokratian, dialogin ja debatin 
käsittävää "D-suunnitelmaa", jonka avulla voitaisiin käynnistää jatkuva EU:n politiikkaa 
koskeva keskustelu sekä alueellisesti että paikallisesti; korostaa lisäksi tarvetta ottaa 
Euroopan nuoriso mukaan laajempaan keskusteluun ja tarvetta stimuloida sen sitoutumista 
"eurooppalaiseen ajatukseen";
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7. korostaa tältä osin, että tarvitaan ehdottomasti riittävää rahoitusta koheesiopolitiikalle, ja 
toteaa jälleen kerran, että 0,41 prosenttia yhteisön bruttokansantulosta on vähimmäistaso, 
jonka alittaminen johtaisi siihen, että politiikalla ei välttämättä pystyttäisi saavuttamaan 
sille asetettuja tavoitteita;

8. pyytää, että komissio esittää tarkan ja perustellun arvion niistä aluepolitiikan talousarviota 
koskevista todennäköisistä vaikutuksista, jotka aiheutuvat EU:n varmasta tai 
mahdollisesta laajentumisesta uusiin jäsenvaltioihin;

9. suosittelee, että käytettäisiin erityisiä välineitä, kuten Internetiä, tv-ohjelmia, ilmoituksia 
ja kouluissa järjestettäviä tiedotusseminaareja, jotka on suunnattu nuorille ja joiden avulla 
pyritään saamaan aikaan unionin politiikkaa koskevaa keskustelua kansallisella, 
alueellisella ja paikallisella tasolla;

10. kehottaa komissiota yhteistyössä alueiden komitean kanssa suorittamaan Euroopan 
tulevaisuutta koskevan keskustelun jatkuvaa arviointia ottaen huomioon erityisesti 
toissijaisuusperiaatteen sekä suhteellisuusperiaatteen;

11. kiinnittää huomiota siihen, että on tärkeää tukea riittävällä rahoituksella vähemmän 
kehittyneitä alueita, joilla on kasvupotentiaalia ja joita on kaikissa jäsenvaltioissa mutta 
erityisesti kymmenessä uudessa jäsenvaltiossa, tilastollisten vaikutusten kohteina olevilla 
alueilla sekä jäsenyyteen valmistautuvissa Bulgariassa ja Romaniassa, jotta köyhyys 
voidaan poistaa pysyvästi ja jotta voidaan edistää innovatiivisia ja vaihtoehtoisia 
toimintamalleja monialaisen alueellisen kehityksen ja tasapainoisen kasvun 
saavuttamiseksi ja säilyttämiseksi koko EU:n alueella;

12. panee merkille, että Euroopan perustuslaista tehdyn sopimuksen ratifioinnissa on ilmennyt 
esteitä, ja korostaa keskeistä roolia, joka rakennepolitiikalla voi olla Euroopan unionin 
jäsenyyteen liittyvien myönteisten vaikutusten korostamisessa.
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