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EHDOTUKSET

Aluekehityksen valiokunta pyytää asiasta vastaavaa perussopimus-, työjärjestys- ja 
toimielinasioiden valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, 
jonka se myöhemmin hyväksyy:

1. on tyytyväinen siihen, että Lissabonin sopimus antaa Euroopan parlamentille 
mahdollisuuden osallistua täysivertaisesti neuvoston kanssa taloudellisen, sosiaalisen ja 
alueellisen yhteenkuuluvuuden luomiseen korvaamalla aiemmin etenkin rakennerahastoja 
koskevaan yleiseen asetukseen sovelletun hyväksyntämenettelyn niin kutsutulla 
tavanomaisella lainsäätämisjärjestyksellä eli yhteispäätösmenettelyllä, mikä lisää 
merkittävästi Euroopan parlamentin lainsäädäntövaltaa ja aluekehityksen valiokunnan 
toimivaltaa, muutos, joka on erittäin tärkeä rakennerahastojen vuoden 2013 jälkeisen 
kauden suhteen, ja lisää siten avoimuutta ja Euroopan parlamentin vastuuvelvollisuutta 
kansalaisiin nähden;

2. uskoo, että alueellisen yhteenkuuluvuuden asettaminen EU:n tavoitteeksi täydentää 
taloudellisen ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden tavoitteita ja lisää Euroopan parlamentin ja 
aluekehityksen valiokunnan toimivaltaa EU:n keskeisten politiikkojen vaikutusten 
arvioinnissa; korostaa jaetun toimivallan käyttöönoton merkitystä EU:lle ja jäsenvaltioille 
alueellisen yhteenkuuluvuuden alalla, ja jotta tavoite saavutetaan nopeasti, suosittelee, että 
aluekehityksen valiokunta osallistuu täysimääräisesti kaikkiin asiaankuuluviin toimiin 
tässä asiassa;

3. kehottaa neuvostoa ja komissiota määrittämään yhdessä parlamentin kanssa entistä 
tarkemmin alueellisen yhteenkuuluvuuden käsitteen ja tavoitteen (sekä sopivat 
indikaattorit, metodologian sekä välineet) ja nämä määritelmät mielessä pitäen ottamaan 
viipymättä entistä paremmin huomioon EU:n kaiken sellaisen politiikan alueellisen 
vaikutuksen, jolla on vahva alueellinen ulottuvuus; pitää tässä yhteydessä tärkeänä 
alueellista yhteenkuuluvuutta erityisesti, kun kyse on Euroopan aluesuunnittelusta, 
monikeskustaisen ja tasapainoisen kaupunkijärjestelmän luomisesta ja uuden kaupunkien 
ja maaseudun välisen suhteen luomisesta;

4. panee merkille aluekehitysvaliokunnan tärkeän roolin alueellisen yhteenkuuluvuuden 
määrittämisessä ja synergian luomisessa koheesiopolitiikan rahoitusvälineiden välille sen 
saavuttamiseksi; kehottaa siksi jäsenvaltioita osoittamaan tarvittavaa poliittista tahtoa 
alueellisen yhteenkuuluvuuden tavoitteen sisällyttämiseksi kansalliseen lainsäädäntöön;

5. panee merkille myönteisenä seikkana, että Lissabonin sopimus antaa alueista, kuten 
esimerkiksi maaseudulla sijaitsevista alueista, väestökehitykseen liittyvistä ongelmista 
kärsivistä alueista sekä erittäin syrjäistä alueista ja valtioiden rajat ylittävistä alueista, 
tarkemman ja tyhjentävämmän määritelmän, johon yhteisön tulisi 
yhteenkuuluvuuspolitiikkaa toteuttaessaan kiinnittää erityistä huomiota;

6. panee merkille myönteisenä seikkana, että syrjäisimpien alueiden erikoisasema 
vahvistetaan Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 349 ja 355 artiklassa ja 
että siihen viitataan myös valtiontukea koskevissa erityissäännöksissä;
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7. panee merkille, että koheesiopolitiikka saa yhden suurimmista EU:n talousarvioista 
myönnettävistä osista; uskoo vakaasti, että talousarviomenettelyn muutokset ja etenkin 
sovittelukomitean kutsuminen koolle parlamentin hyväksyessä tarkistuksia ensimmäisessä 
käsittelyssä edellyttävät vahvistettua yhteistyötä aluekehityksen valiokunnan ja 
budjettivaliokunnan välillä niin, että aluekehityksen valiokunta on edustettuna 
sovittelukomitean kokouksissa;

8. on tyytyväinen toissijaisuusperiaatteen laajentamiseen etenkin paikallis- ja 
alueviranomaisten kohdalla sekä siihen, että käyttöön on otettu 
ennakkovaroitusjärjestelmä, jonka avulla kansalliset parlamentit voivat arvioida paremmin 
yhteisön lainsäädäntöehdotusten yhdenmukaisuuden toissijaisuus- ja 
suhteellisuusperiaatteiden kanssa; kiinnittää huomiota tässä yhteydessä tarpeeseen 
vahvistaa aluekehityksen valiokunnan ja kansallisten parlamenttien välistä suhdetta 
esimerkiksi erityisten viestintäkanavien kehittämisen tai yhteensovittamisen kautta; uskoo, 
että paikallis- ja alueviranomaisten ja parlamenttien osallistuminen toissijaisuutta 
koskevien kysymysten käsittelyyn voi osoittautua merkittäväksi tekijäksi, ja muistuttaa, 
että tämänkaltainen osallistuminen riippuu kansallisista säännöksistä;

9. panee myönteisenä seikkana merkille yleiseen taloudelliseen etuun liittyviä palveluja 
koskevat unionin yhteiset arvot, jotka on määritetty yleishyödyllisiä palveluja koskevassa 
pöytäkirjassa, ja korostaa erityisesti kansallisten, alueellisten ja paikallisten viranomaisten 
keskeistä roolia ja suurta toimintavapautta tässä yhteydessä;

10. korostaa aluekehityksen valiokunnan merkitystä Euroopan parlamentin ja alueiden 
komitean välisissä suhteissa;

11. kehottaa alueiden komiteaa antamaan aluekehityksen valiokunnalle lausunnon Lissabonin 
sopimuksen vaikutuksista aluepolitiikkaan ja valiokunnan toimivaltaan.
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