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EHDOTUKSET

Budjettivaliokunta pyytää asiasta vastaavaa aluekehitysvaliokuntaa sisällyttämään seuraavat 
ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1. toteaa, että Euroopan unioni joutuu tulevien laajentumisten yhteydessä kohtaamaan 
koheesiopolitiikan alalla kolme suurta haastetta, joita ovat kehityserojen kasvaminen, 
koheesiopolitiikan painopisteen siirtyminen itään ja edelleen olemassa olevat epätasa-
arvoisuudet viidentoista vanhan jäsenvaltion kesken;

2. muistuttaa, että rahoitusnäkymissä vuosille 2007–2013 komissio varasi aluepoliittisille 
toimille Bulgariassa ja Romaniassa 16,5 miljardia euroa (joista 11,858 miljardia euroa 
rakennerahastoihin ja 4,643 miljardia koheesiorahastoihin)1 kautta 2010–2013 varten;

3. painottaa, että komission ja neuvoston on esitettävä koheesiopolitiikkaa koskevat alustavat 
rahoitussuunnitelmat ennen kuin päätetään neuvottelujen aloittamisesta ehdokasmaan 
kanssa ja täsmälliset rahoitussuunnitelmat ehdokasmaan kanssa käytävien neuvottelujen 
aikana;

4. korostaa, kuinka tärkeää on arvioida rakennerahastojen varojen käyttöä sekä määrällisesti 
että laadullisesti, mihin kuuluvat moitteeton varainhoito ja Euroopan kansalaisten etujen 
mukainen asianmukainen valvonta pyrkien optimoimaan EU:n koheesiomäärärahojen 
kustannus/hyöty-suhdetta;

5. korostaa tilintarkastustuomioistuimen kertomusten sekä komission toimintakertomusten 
merkitystä eräinä rakennerahastojen hyvän hallinnon arviointivälineinä ja kannustaa 
toteuttamaan tarvittaessa toimia vuosittaisen talousarviomenettelyn puitteissa;

6. katsoo, että EU:n omien varojen järjestelmän nykytilanteen vuoksi on hankalaa rahoittaa 
tulevia laajentumisia vaarantamatta nykyisen koheesiopolitiikan tehokkuutta;

7. korostaa, että puolivälin uudelleentarkastelussa olisi otettava huomioon mahdolliset 
tulevat uudet laajentumiset ja selvitettävä niiden talous- ja rahoitusvaikutukset.

  
1 Euroopan komissio, selvitys no 43/rev rahoitusnäkymistä vuosille 2007–2013.
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