
 

DT\545321FI.doc  PE 349.837 
FREELANCEKÄÄNNÖS 

FI FI 

EUROOPAN PARLAMENTTI 
 

2004 2009 

Politiikan haasteita ja rahoitusmahdollisuuksia laajentuneessa unionissa 2007−2013 
käsittelevä väliaikainen valiokunta 

Rahoitusnäkymät 2007─2013 

21. lokakuuta 2004 

TYÖASIAKIRJA nro 1 
työjärjestelyistä ja -menetelmistä 

Politiikan haasteita ja rahoitusmahdollisuuksia laajentuneessa unionissa 
2007─2013 käsittelevä väliaikainen valiokunta 

Esittelijä: Reimer Böge 



 

PE 349.837 2/3 DT\545321FI.doc 
  FREELANCEKÄÄNNÖS 

FI 

1. Esitellessään 10.2.2004 ja 14.7.2004 annetuissa tiedonannoissa kuvatut tavoitteet ja 
rahoitusvälineet komissio hyväksyi samalla kaksi lainsäädäntöpakettia varmistaakseen 
yhteisön lainsäädännön jatkuvuuden. Odotettavissa on muita säädösehdotuksia kuluvan 
vuoden lopulla ja vuoden 2005 alussa. 

2. Useimmat yhteisön ohjelmat päättyvät vuonna 2006. EU:n lainsäädäntö kytkeytyy 
ensimmäistä kertaa läheisesti rahoituskehykseen aikataulun ja sisällön osalta. Parlamentin 
perustaman väliaikaisen valiokunnan tavoitteena on varmistaa, että sen poliittiset 
tavoitteet ja kanta seuraavista rahoitusnäkymistä ovat sopusoinnussa. 

3. Esittelijä katsoo, että väliaikaisen valiokunnan toimeksiannon mukaisesti tavoitteena on 
päästä yksimielisyyteen parlamentin poliittisten painopisteiden määrittelyssä ja kullekin 
sektorille kohdistettavaa taloudellista tukea koskevissa asioissa. Esittelijän mukaan 
alhaalta ylöspäin -lähestymistapa helpottaisi keskustelua. 

4. Esittelijä katsoo, että työtä pitäisi tukea kahdella tavalla eli toisaalta laatimalla 
työasiakirjoja laaja-alaisista kysymyksistä (puiteohjelman rakenne, joustavuus, 
maksusitoumusten ja maksujen suhde,erillisvirastot ja hallintomenot jne.) ja toisaalta 
tarkastelemalla yksittäisiä kohtia perusteellisesti yhteisten standardien perusteella. 
Tarkastelussa voitaisiin käyttää esimerkiksi seuraavia arviointiperusteita: 

- nykyisen (vuoteen 2006 asti) lainsäädännön arviointi uusien otsakkeiden yhteydessä  

- jatkettavien, lopetettavien ja yhdistettävien ohjelmien määrittäminen 

- uudet ehdotukset vuodesta 2007 eteenpäin 

- yksittäisten otsakkeiden ja alaotsakkeiden myönteisten ja kielteisten prioriteettien 
määrittäminen  

- Euroopan tasolla toteutettavien toimenpiteiden toissijaisuuden, suhteellisuuden, 
tehokkuuden ja lisäarvon osoittaminen 

- yksittäisiin otsakkeisiin liittyvät erityisongelmat 

- eri otsakkeisiin liittyvä mahdollinen liikkumavara (ja joustavuus) 

- rahoitusvälineiden yksinkertaistaminen. 

5. Esittelijä huomauttaa, että kyseinen työohjelma pitäisi toteuttaa ottamalla mahdollisimman 
laajasti huomioon erityisvaliokunnissa käydyt keskustelut ja vaikuttamatta haitallisesti 
erityisvaliokuntien väliaikaiselle valiokunnalle antamaan lausuntoon.  

6. Esittelijä korostaa, että on toivottavaa säilyttää läheiset yhteydet erityisvaliokuntiin 
yksimielisen kannan aikaansaamiseksi Euroopan parlamentin rahoitusnäkymistä vuosille 
2007─2013. Niin sanottu Prodi-paketti sisältää noin 50 budjettiin vaikuttavaa 
säädösehdotusta ja lainsäädännölliset ja budjettiin liittyvät näkökohdat on pyrittävä 
sovittamaan yhteen. Väliaikaisen valiokunnan ja erityisvaliokuntien aikataulut on 
sovitettava yhteen Euroopan parlamentille jo osittain toimitettujen säädösehdotusten 
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osalta. Erityisvaliokunnat voivat aloittaa pakettiin kuuluvien säädösehdotusten tarkastelun 
väliaikaisen valiokunnan työn rinnalla. Jotta väliaikaisen valiokunnan mietintö olisi 
yhtenäinen Euroopan parlamentin kannan kanssa, esittelijä korostaa, että parlamentti ei 
saisi hyväksyä mitään rahoitusohjeita  ennen väliaikaisen valiokunnan mietintöä. 

7. Mahdollisia yhteistyömuotoja erityisvaliokuntien kanssa olisivat seuraavat: 
 

• erityisvaliokuntien puheenjohtajille tiedotettaisiin kirjallisesti menettelystä ja 
alustavasta aikataulusta ja valiokuntia pyydettäisiin antamaan lausuntonsa 
väliaikaiselle valiokunnalle vuoden 2005 tammikuuhun mennessä 

• erityisvaliokuntien puheenjohtajat ja valmistelijat kutsuttaisiin istuntoihin, joissa 
väliaikainen valiokunta käsittelee niiden toimialaan kuuluvia asioita 

• esitettäisiin, että väliaikaisen valiokunnan esittelijä voisi osallistua erityisvaliokuntien 
istuntoihin, joissa on tarkoitus käsitellä rahoitusnäkymiin liittyviä kysymyksiä 

• järjestettäisiin esittelijän ja erityisvaliokuntien valmistelijoiden kahdenvälisiä 
tapaamisia 

• tiedotettaisiin meneillään olevasta työstä puheenjohtajakokoukselle ja valiokuntien 
puheenjohtajakokoukselle puheenjohtajan välityksellä  

8. Esittelijä pyytää valiokunnan hyväksyntää: 

• työasiakirjasuunnitelmaa koskeville ehdotuksille 

• tavoitteelle esitellä mietintö vuoden 2005 huhtikuun täysistunnossa olettaen, että 
neuvosto noudattaa suunniteltua aikataulua, jotta parlamentin kanta saataisiin 
varmistettua ennen Eurooppa-neuvoston kokoontumista Luxemburgin johdolla vuoden 
2005 kesäkuussa 

• pyynnölle, että erityisvaliokunnat antaisivat lausuntonsa väliaikaiselle valiokunnalle 
vuoden 2005 tammikuuhun mennessä 

• pyynnölle, että erityisvaliokunnat keskittyisivät lausunnossaan väliaikaisen 
valiokunnan toimeksiantoon 

• suullisen kysymyksen esittämiselle neuvostolle ja komissiolle työjärjestyksen 108 
artiklan mukaisesti ottaen huomioon joulukuun I ja II täysistunnossa käyty keskustelu. 
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