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1. Onko ehdotettu varojen jako uusien ja vanhojen jäsenvaltioiden kesken mielestänne 
asianmukainen, kun otetaan huomioon hiljattain tapahtuneen laajentumisen 
koheesiopolitiikalle asettamat uudet haasteet? Katsotteko, että koheesiopolitiikan 
suunnittelun kannalta olisi edullisempaa soveltaa viisi- tai jopa seitsemänvuotisia 
rahoitusnäkymiä? 

 
2. Katsotteko, että kauden 2007–2013 alustavissa rahoitusnäkymissä ehdotetut määrät ovat 

riittäviä täyttämään tavoitteen, joka koskee epäsuotuisten alueiden saattamista 
kilpailukykyisiksi muiden alueiden kanssa? Mitä takeita voitte antaa näiden 
tavoite 1 -alueiden edustajille siitä, että rahoitus pidetään riittävänä, jotta voidaan täyttää 
perussopimuksissa ilmaistut konvergenssitavoitteen sitoumukset? 

 
3. Mitä mieltä olette suurimpien nettomaksajien hiljattain esittämästä pyynnöstä, että niiden 

osuus yhteisön talousarviosta alennettaisiin enintään 1,00 prosenttiin ja koheesiotuki 
keskitettäisiin pääosin uusiin jäsenvaltioihin? Eikö tämä mielestänne ole omiaan luomaan 
ei-toivotun rajalinjan uusien jäsenvaltioiden ja koheesiotuet vähitellen menettävien maiden 
välille? 

 
4. Katsotteko, että tilastovaikutuksen koskettamille alueille tarkoitetun väliaikaisen 

ulkoistamistuen rahoitus on riittävä? Voitteko taata, että tilastovaikutus ei vaaranna 
kyseisten alojen taloudellisten kannustimien aikaansaannoksia ja niiden ansiosta syntyvien 
kestävän työllisyyden ja kilpailukyvyn parannuksia ja tee näin tyhjäksi tähän mennessä 
saavutettuja etuja ja suututa paikallista väestöä? 

 
5. Komission hyväksymä ja sen tiedonannossa esitetty strategia "Syrjäisimpien alueiden 

tiiviimpi kumppanuus" perustuu aluepolitiikan, maatalous- ja kalastuspolitiikan sekä 
liikennepolitiikan vuorovaikutukseen. Kun otetaan huomioon, että eri politiikkojen 
painopisteet ovat erilaisia, mitä keinoja Teillä on käytettävissänne sen varmistamiseksi, 
että koordinointi, joka on strategian onnistumisen välttämätön edellytys, on tehokasta? 
Katsotteko, että ehdotus antaa mahdollisuuden lisätä yhteisrahoitusta 85 prosentin tasolle 
syrjäisimmillä alueilla ottamatta huomioon niiden nykyistä BKT:a? 

 
6. Euroopan parlamentti korosti kolmannesta koheesiokertomuksesta 22. huhtikuuta 2004 

antamassaan päätöslauselmassa solidaarisuuden periaatetta, jonka olisi oltava 
johtoajatuksena erityisistä maantieteellisistä esteistä kärsivien alueiden kehittämisessä, ja 
kehotti toteuttamaan niitä koskevia erityistoimia. Voitteko kertoa valiokunnalle, miten 
aiotte noudattaa parlamentin kehotusta? Aiotteko ehdottaa yhteisön kilpailupolitiikan 
uudistuksen yhteydessä lisäystä näille alueille tarkoitettuun taloudelliseen tukeen? 

 
7. Miten voitte varmistaa täydentävyysperiaatteen noudattamisen? Mitä toimia komissio voi 

toteuttaa varmistaakseen, että jäsenvaltiot eivät pienennä rahoitusosuuksiaan komission 
hankkeille myöntämistä summista riippuvaisesti? Missä määrin olette valmis luomaan 
jäsenvaltioiden viranomaisten antamaan vakuutukseen perustuvan, todennettavissa olevan 
järjestelmän ja kannustamaan jäsenvaltioita hyväksymään sen, jotta varmistetaan, että 
jäsenvaltiot ottavat vastuun rakennerahastojen täytäntöönpanosta ja komissio voi keskittyä 
järjestelmien valvontaan, ja vältetään näin kaksinkertainen työ ohjelmien täytäntöönpanon 
kansallisessa päivittäisessä valvonnassa? 
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8. Katsotteko, että Euroopan alueelliseen yhteistyöhön ehdotettu rahoitus on riittävä, kun 
otetaan huomioon, että unionin sisällä ja sen uusilla ulkorajoilla on paljon alhaisen 
kehitystason alueita? Oletteko sitä mieltä, että uuden välineen eli naapuruuden avulla on 
mahdollista niveltää koheesiopolitiikka ja unionin ulkopolitiikka paremmin toisiinsa? 
Aiotteko vaatia Interreg-ohjelman säilyttämistä kyseisen välineen täytäntöönpanemiseksi? 

 
9. Miten parantaisitte ja yksinkertaistaisitte rakennerahaston täytäntöönpanoa koskevaa 

säädösmenettelyä? Miten selkeyttäisitte ja tekisitte avoimemmaksi komission, 
jäsenvaltioiden, alueiden ja hallintoviranomaisten välistä toimivallan ja vastuiden jakoa? 
Uskotteko, että tavoitteena olevat parempi hallinto ja menettelyjen yksinkertaistaminen 
voidaan saavuttaa noudattamalla samalla ohjelmoinnin, kumppanuuden, täydentävyyden ja 
yhteistyön periaatteita? Saatavilla olevista asiakirjoista käy ilmi, että ohjelma-asiakirjan 
täydennyksestä luovutaan, vai voitaisiinko siitä tehdä väline paikallishallinnon 
innovaatioille? 

 
10. Oletteko aluepolitiikasta vastaavana komissaarina samaa mieltä siitä, että yhteisön varoja 

ei pidä myöntää sellaisten rakennusten ja infrastruktuurien rahoitukseen, joita vammaiset 
eivät voi käyttää? Aiotteko vaatia, että uusiin asetuksiin sisällytetään asiaa koskevat 
pakolliset ehdot rakennerahastomäärärahojen saamiselle? 

 
11. Maaseudun kehittäminen on poistettu Euroopan parlamentin maatalouden ja maaseudun 

kehittämisen valiokunnan nimestä ja vastuualueesta. Onko se sisällytetty 
aluekehitysasioiden pääosaston tehtäviin ja näin ollen aluekehitysvaliokunnan vastuulle, ja 
jos on, miten aiotte hoitaa tätä yhä tärkeämmäksi käyvää alaa? 

 
12. Yhteisön ohjelmat, kuten Urban, Leader ja Equal, antavat ainutlaatuisen tilaisuuden 

innovoida ja kehittää uusia ratkaisuja Euroopan yhteistyön kehityshaasteisiin. Jos ne 
lopetetaan seuraavalla ohjelmakaudella, huolehditaanko niiden tehtävistä ja missä 
muodossa? Uskotteko, että on riittävästi keinoja tehostaa unionin ponnisteluja, jotta 
voidaan antaa uutta puhtia aluekehityspolitiikan ohjelmille? Eikö pitäisi painottaa myös 
koulutus- ja työhönotto-ohjelmia ja keskittää yhteisön toimet ensisijaisesti kaupunkeihin, 
joissa työttömyys on suurinta? Aikooko uusi komissio ja sen aluekehityksen pääosasto 
tukea kohdennettuja ohjelmia? 

 
13. Mitä välineitä ehdottaisitte kumppanuussääntöjen täytäntöönpanon tehostamiseksi? Miten 

voidaan varmistaa, että komissio voi seurata ja valvoa kumppanuuden moitteetonta 
soveltamista ohjelmien suunnittelussa, kaikissa täytäntöönpanovaiheissa ja 
seurantakomiteoissa, ja miten komissiolle voitaisiin antaa valtuudet ryhtyä toimenpiteisiin, 
ellei kumppanuus toteudu asianmukaisesti? Aiotteko toteuttaa toimia kumppanuus- ja 
osallisuusperiaatteen lujittamiseksi aluekehitysrahoituksessa, jotta kansalaisyhteiskunta ja 
ympäristöalan kansalaisjärjestöt voivat osallistua täysipainoisesti päätöksentekoon? 
Uskotteko, että työmarkkinaosapuolten ja eri alojen edustajien osallistuminen 
asianmukaisten mekanismien välityksellä ohjelmien suunnitteluun, täytäntöönpanoon ja 
seurantaan voidaan toteuttaa tarkastelemalla ja korostamalla niitä myönteisiä kokemuksia, 
joita komissio ja eräät jäsenvaltiot (esim. Italia ja Espanja) ovat saaneet alueellisesta 
työllisyyssopimuksesta? 
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14. Kannatatteko ympäristön kestävyyden periaatteen lujittamista kaikissa aluekehitysrahaston 
toimissa? Miten voidaan varmistaa, että EU ei rahoita hankkeita, joissa ei noudateta 
ympäristölainsäädäntöä? Miten aiotte sisällyttää strategisen vaikutustenarviointimenettelyn 
rakennerahastotukien suunnitteluun? 

 
15. Säilyttäisittekö jäsenvaltioiden hallintoviranomaisille myönnetyn suoritusvarauksen 

puoliväliarvioinnissa vai aiotteko ehdottaa sen muuttamista komission hallinnoimaksi 
yhteisön suoritusvaraukseksi, jonka ansiosta saataisiin yhteisön näkökanta parhaiten 
toimiviin ohjelmiin? Uskotteko, että ehdotetut kriteerit ovat asianmukainen ja 
vertailukelpoinen perusta varauksen myöntämiselle? Ehdottaisitteko suorituksen arviointia 
taloudellisten tekijöiden lisäksi myös hankkeiden laadun suhteen? 
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