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EHDOTUKSET 

Aluekehitysvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa politiikan haasteita ja 
rahoitusmahdollisuuksia laajentuneessa unionissa 2007–2013 käsittelevää väliaikaista 
valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se 
myöhemmin hyväksyy: 

1. katsoo, että Euroopan aluepolitiikka on korvaamaton väline, jonka avulla unioni voi 
toteuttaa toimia vähentääkseen alueellisia eroja, elvyttääkseen kasvua ja kilpailukykyä 
sekä kehittääkseen ja edistääkseen suvaitsevaa ja inhimillistä yhteiskuntaa, jossa 
solidaarisuus on yhteisen edun mukaista; on vakuuttunut, että yhteinen toiminta Euroopan 
tasolla on taloudellisesti tehokasta, koska se mahdollistaa mittakaavaedut, menettelyjen 
rationalisoinnin ja voimavarojen yhdistämisen, erityisesti rajat ylittävässä yhteistyössä; 
katsoo, että vahva ja riittävää rahoitusta saava Euroopan aluepolitiikka on ehdoton 
edellytys unionin kyvylle suoriutua myöhemmistä laajentumisista; 

2. toistaa aluepolitiikka-, liikenne- ja matkailuvaliokunnan 18. maaliskuuta 2004 komission 
tiedonannosta "Yhteisen tulevaisuuden rakentaminen – Politiikan haasteet ja 
rahoitusmahdollisuudet laajentuneessa unionissa 2007–2013"1 antamassa lausunnossa 
tekemät ehdotukset ja toteaa erityisesti, että se 

 
– tukee komission tiedonannossa "Yhteisen tulevaisuuden rakentaminen - Politiikan 

haasteet ja rahoitusmahdollisuudet laajentuneessa unionissa 2007–2013" kasvua ja 
työllisyyttä edistävän koheesion yhteydessä ehdottamia aineelliseen ja henkiseen 
pääomaan tehtävien investointien tasoa ja pitää erityisen myönteisenä sitä, että 
komissio painottaa inhimillisten voimavarojen vahvistamista parantaakseen 
mahdollisuuksia lisätä kasvua ja kilpailukykyä 

– pyytää komissiota laatimaan Lissabonin ja Göteborgin Eurooppa-neuvostojen 
päätelmien mukaisia kehitystavoitteita ja -indikaattoreita, joiden olisi oltava 
mitattavia ja konkreettisia, katettava taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristölliset 
ulottuvuudet ja oltava täysimääräinen osa rakennerahastojen alueellisia ja 
kansallisia ohjelmia 

– kehottaa siksi, kuten komissio ehdottaa, vahvistamaan rahoitusnäkymien 
enimmäismääräksi 1,24 prosenttia bruttokansantulosta, jotta voidaan varmistaa, 
että alue- ja rakennerahastojen sekä tärkeiden Euroopan laajuisten 
liikennehankkeiden käytettävissä on riittävästi varoja; 

3. arvostaa syrjäisimpien alueiden hyväksi tehtyjä rahoitusponnisteluja, joiden tarkoituksena 
on antaa näille alueille tasoitusta niistä vaikeuksista, joita niille aiheutuu sisämarkkinoille 
tulosta; 

4. viittaa harvaan asutuille alueille annettavan tuen merkitykseen sekä saari- ja 
vuoristoalueiden erityistilanteeseen; 

                                                 
1 KOM(2004)0101. 
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5. pitää myönteisenä Urban- ja Equal-ohjelmien valtavirtaistamista, jonka ansiosta kaupungit 
ja kaupungistuneet alueet saavat enemmän rahoitusta ja mahdollisuudet kaupunkien ja 
alueellisten viranomaisten väliseen yhteistyöhön lisääntyvät; 

6. huomauttaa, että komissio ehdottaa, että omien varojen enimmäismäärän olisi säilyttävä 
1,24 prosenttina bruttokansantulosta ja on yhtä mieltä komission kanssa siitä, että 
ehdotetun näiden varojen suuremman käytön on tapahduttava tämän enimmäismäärän 
rajoissa, mikäli EU haluaa täyttää sitoumuksensa ja välttää sitä, että kansalaiset ovat yhä 
pettyneempiä EU:hun; 

7. tietää, että määrärahat on käytettävä tehokkaasti, mutta selventää samalla, että EU:n 
koheesio- ja rakennepolitiikka on kuluneina vuosina selvästi osoittanut, että on saavutettu 
eurooppalaista lisäarvoa, ja että se on aina edistänyt lisävarojen hankkimista näillä 
alueilla; 

8. pitää myönteisenä, että sekä IPA:an että ENPI:hin tulee sisältymään erityinen kohta rajat 
ylittävän yhteistyön edistämisestä, jonka tarkoituksena on kestävän taloudellisen 
kehityksen lisääminen, ympäristövaatimusten tiukka noudattaminen ja demokratian 
edistäminen; 

9. pyytää komissiota seuraamaan tarkasti tilastovaikutuksen kohteiksi joutuneiden alueiden 
edistymistä tai taantumista, ja antamaan parlamentille yksityiskohtaisen vuosittaisen 
kertomuksen näiden alueiden tilanteesta; 

10. toteaa, että tilastovaikutuksen kohteiksi joutuneet alueet tarvitsevat edelleen kohtuullista 
tukea EU:lta ja että niiden on saatava sitä; toteaa edelleen, että minkään alueen ei pitäisi 
tuntea itseään "häviäjäksi laajentumisessa"; 

11. pitää myönteisenä kasvun mukauttamiseen tarkoitetun rahaston perustamista, jonka 
tarkoituksena on mahdollistaa että unioni voi toteuttaa nopeita ja tehokkaita toimia 
sellaisten tavoitteiden saavuttamisen nopeuttamiseksi, joissa ollaan jäljessä aikataulusta; 
pyytää komissiota mahdollisissa ehdotuksissa voimavarojen uudelleen jakamiseksi 
erityisesti ottamaan huomioon tilastovaikutuksesta kärsivät alueet ja vaatii lisäksi, että 
voimavarojen uudelleenjakamisesta päätetään yhteispäätösmenettelyssä, mikäli se 
vaikuttaa parlamentin ja neuvoston aiemmin vahvistamiin prioriteetteihin; 

12. huomauttaa, että rakennerahastojen hallinnointi tulee vastedes olemaan suhteellisempaa ja 
hajautetumpaa ja että vastuuta hyvästä rahoitushallinnosta siirretään jäsenvaltioille ja 
alueille; kannustaa komissiota sen pyrkimyksissä rationalisoida menettelyjä, vähentää 
hallintokustannuksia ja nopeuttaa päätöksentekoa; pyytää komissiota kuitenkin 
avoimuuden takaamiseksi ilmoittamaan parlamentille kaikista mahdollisista kansallisissa 
tai alueellisissa rahoitusvalvontamenettelyissä havaituista puutteista sekä toimista, joihin 
se on ryhtynyt tilanteen korjaamiseksi; 

13. kannustaa komissiota toteuttamaan tarkistetun sosiaalirahaston puitteissa erityistoimia 
maahanmuuttajien yhteiskunnallisen integroitumisen tehostamiseksi ja heidän 
työnsaantimahdollisuuksiensa parantamiseksi ja siten mahdollistamaan, että kulttuuriltaan, 
uskonnoltaan, kieleltään ja etniseltä taustaltaan erilaiset kolmansien maiden kansalaiset 
voivat osallistua kaikkiin eurooppalaisen yhteiskunnan osa-alueisiin; 
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14. kehottaa komissiota toteuttamaan toimia sen varmistamiseksi, että koheesio- ja 
rakennepolitiikan määrärahoja ei vähennetä muiden politiikkojen eduksi; 

15. kehottaa komissiota huolehtimaan siitä, että aikataulua noudatetaan ja että koheesio- ja 
rakennepolitiikan uudet ohjelmat voivat alkaa oikea-aikaisesti vuonna 2007. 

 



 

PE 349.912v01-00 6/6 PA\546204FI.doc 

FI 

ASIAN KÄSITTELY 

Otsikko Politiikan haasteet ja rahoitusmahdollisuudet laajentuneessa unionissa 
2007–2013 

Menettelynumero 2004/2209(INI) 
Asiasta vastaava valiokunta FINP 
Tehostettu yhteistyö – 
Valmistelija(t) Constanze Angela Krehl 
 Nimitetty (pvä) ... 

Valiokuntakäsittely xx     
Hyväksytty (pvä) ... 
Lopullisen äänestyksen tulos puolesta: x 
 vastaan: x 
 tyhjää: x 
Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet 
jäsenet 

x 

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet 
varajäsenet 

x 

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet 
sijaiset (178 art. 2 kohta) 

x 

 
 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6

