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ETTEPANEKUD

Regionaalarengukomisjon palub vastutaval eelarvekomisjonil lisada oma resolutsiooni 
ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. tervitab seda, et nõukogu jõudis finantsperspektiivi (2007-2013) suhtes kokkuleppele, aga 
taunib asjaolu, et kavandatud rahalised vahendid on ebapiisavad liidu vajaduste ja 
eelkõige regionaalarengu vajaduste täitmiseks asjaomasel perioodil;

2. on eelkõige arvamusel, et rubriigi 1b all eraldatud eelarvevahendid ning eriti need, mis on 
seotud konkurentsivõime ja territoriaalse ühtekuuluvuse eesmärkidega, on silmnähtavalt 
ebapiisavad ja nõuab sellest tulenevalt tungivalt kõnealuste assigneeringute taastamist 
tasemel, mille suhtes Euroopa Parlament tegi ettepaneku oma 8. juuni 2005. aasta 
resolutsioonis laienenud liidu poliitiliste väljakutsete ja eelarvevahendite (2007–2013) 
kohta1;

3. märgib, et finantsperspektiivi puudutav nõukogu ettepanek mõjutab praegu Euroopa 
Parlamendis olevaid eelnõusid ning tuletab nõukogule meelde, et muudatusi antud 
eelnõudes võib teha vaid kaasotsustamise korra alusel;

4. tervitab Globaliseerumisega Kohanemise Fondi loomist, mis peaks aitama piirkondade 
elanikkonnal tulla toime delokaliseerumisest ja üleilmastumisest tingitud muutustega;

5. tervitab seda, et paindlikkusreservid, eelkõige ühtekuuluvuse ja solidaarsusreserv, on 
paigutatud finantsraamistiku väliselt ning teeb sellest tulenevalt järelduse, et nende 
rakendamine ei tohiks avaldada mingit mõju struktuurifondidele reserveeritud 
summadele;

6. nõuab nende reservide kasutuselevõtmise mehhanismide ja menetluste kohandamist, et 
tagada nende kiire ja tulemuslik kasutamine;

7. nõuab n+2 reegli alusel vabastatud rahaliste vahendite tagasipaigutamist kvaliteedi- ja 
tulemusreservi ning selle reservi selgesõnalist kirjeldamist institutsioonidevahelises 
kokkuleppes; ühtlasi palub komisjonil esitada Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
ettepanek, milles iseloomustatakse lühidalt korduvkasutuse mehhanismi kasutamist;

8. osutab kõigi liikmesriikide ilmsele tahtele alustada viivitusteta oma programmide 
kavandamist järgmiseks programmiperioodiks;

9. rõhutab vajadust, et kaks eelarvepädevat institutsiooni jõuaksid mitmeaastase raamistiku 
(2007–2013) suhtes kiiresti kokkuleppega, mis võimaldaks liikmesriikidel kavandada 
oma programme ja vältida liigseid viivitusi sellega alustamisel; osutab ühtlasi tähelepanu 
vajadusele vältida käesoleva programmiperioodi alguses kogetud viivitusi programmide 
rakendamisel.

  
1 Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2005)0224.


