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EHDOTUKSET

Aluekehitysvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa perussopimus-, työjärjestys- ja 
toimielinasioiden valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset
päätöslauselmaesitykseensä, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1. suhtautuu myönteisesti harkintakauteen, joka tarjoaa tilaisuuden käydä aitoa keskustelua 
toissijaisuusperiaatteesta alueellisen kehittämisen alalla ja arvioida, missä määrin tämä 
periaate otetaan huomioon kaikkien jäsenvaltioiden täysimääräisen, tasapainoisen ja 
kestävän kehityksen kannalta välttämättömien koheesiopolitiikan tavoitteiden 
täytäntöönpanossa, seurannassa ja arvioinnissa vuosina 2007–2013;

2. suosittelee, että komissio kuulee laaja-alaisesti jäsenvaltioita, kansallisia parlamentteja, 
alueellisia ja paikallisia viranomaisia, alueiden komiteaa, liike-elämän järjestöjä ja 
ammattiyhdistyksiä ennen kuin laatii uusia ehdotuksia asetuksiksi, jotka vaikuttavat 
jäsenvaltioiden taloudelliseen, sosiaaliseen ja alueelliseen yhteenkuuluvuuteen, jotta 
vältetään tarpeeton säätely ja suojellaan erittäin tarpeellista joustavuutta vastattaessa 
koheesiopolitiikan nykyisiin ja tuleviin haasteisiin;

3. suosittelee, että siihen asti kun sopimus Euroopan perustuslaista on ratifioitu kaikissa 
jäsenvaltioissa, oikeudellisen ennalta varautumisen periaatetta sovelletaan aina viitattaessa 
koheesiopolitiikkaa ja sen yksittäisiä edunsaajia koskevien yleisten ja erityisten 
määräysten kehykseen; erityisesti kehottaa kaikkia asianosaisia olemaan viittaamatta 
siihen teksteissä, joista parlamentti ja sen elimet äänestävät, koska sopimus ei ehkä tule 
koskaan voimaan tai tulee ehkä voimaan sisällöltään huomattavasti muutettuna;

4. ehdottaa, että sen sijaan kehitetään kansallisten parlamenttien ja niiden asian kannalta 
merkityksellisten valiokuntien säännöllisiä kuulemisia, asiantuntijoiden yhteiset 
kuulemistilaisuudet mukaan luettuina, lainsäädäntöprosessin laadun parantamiseksi 
koheesiopolitiikan alalla kansallisella ja EU:n tasolla, jolloin varmistetaan se, että kaikkien 
alueiden – myös saarten ja harvaan asuttujen, vuoristoisten ja vähemmän kehittyneiden 
alueiden – tarpeet otetaan huomioon asianmukaisella tavalla;

5. korostaa tältä osin, että tarkistetun Lissabonin strategian kaikkien tavoitteiden saavuttaminen 
ehdottomasti edellyttää riittävän rahoituksen järjestämistä koheesiopolitiikalle, ja toteaa 
jälleen kerran, että 0,41 prosenttia yhteisön bruttokansantulosta on vähimmäistaso, jonka 
alittava rahoitus johtaisi siihen, että politiikka menettäisi uskottavuutensa täysin eikä kykenisi 
torjumaan alueellisia eroja;

6. kiinnittää huomiota siihen, että on tärkeää tukea nykyistä suuremmalla rahoituksella 
vähemmän kehittyneitä alueita, joilla on kasvupotentiaalia ja joita on kaikissa 
jäsenvaltioissa mutta erityisesti kymmenessä uudessa jäsenvaltiossa sekä jäsenyyteen 
valmistautuvissa Bulgariassa ja Romaniassa, jotta köyhyys voidaan poistaa pysyvästi ja
jotta voidaan edistää innovatiivisia ja vaihtoehtoisia toimintamalleja monialaisen 
alueellisen kehityksen ja tasapainoisen kasvun saavuttamiseksi ja säilyttämiseksi koko 
EU:n alueella.
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