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EHDOTUKSET

Aluekehitysvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa budjettivaliokuntaa sisällyttämään seuraavat 
ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1. pitää myönteisenä, että Euroopan neuvosto on päässyt sopimukseen vuosien 2007–2013 
rahoitusnäkymistä, mutta pitää valitettavana, etteivät varatut määrärahat riitä 
tyydyttämään Euroopan unionin tarpeita, etenkään aluekehitystarpeita, kyseisellä 
kaudella;

2. katsoo erityisesti, että otsakkeeseen 1b otetut määrärahat ja erityisesti kilpailukykyä ja 
alueellisen koheesion tavoitteita varten varatut määrärahat ovat selvästi riittämättömät, ja 
kehottaa siksi palauttamaan kyseiset määrärahat sille tasolle, jota parlamentti ehdotti 
8. kesäkuuta antamassaan päätöslauselmassa politiikan haasteista ja 
rahoitusmahdollisuuksista laajentuneessa unionissa 2007–20131;

3. panee merkille, että neuvoston ehdotus rahoitusnäkymiksi vaikuttaa parhaillaan 
parlamentissa käsiteltävänä oleviin lainsäädäntöehdotuksiin, ja muistuttaa neuvostoa siitä, 
että niihin voidaan tehdä muutoksia vain yhteispäätösmenettelyssä;

4. pitää myönteisenä sitä, että perustetaan globalisaatioon mukautumista helpottava rahasto, 
jolla autetaan alueiden asukkaita kohtaamaan yritystoiminnan siirtämisen ja 
globalisaation mukanaan tuomat haasteet;

5. pitää myönteisenä sitä, etteivät joustovaraukset, erityisesti koheesiovaraus ja 
solidaarisuusvaraus, sisälly rahoituskehykseen, ja tulkitsee tämän siten, ettei niiden 
käyttöönoton pitäisi vaikuttaa rakennerahastoja varten varattuihin määrärahoihin;

6. vaatii, että näiden välineiden käyttöön ottamista koskevia mekanismeja ja menettelyjä 
muutetaan niiden nopean ja tehokkaan käytön takaamiseksi;

7. vaatii, että n+2-säännön mukaisesti vapautetut määrärahat palautetaan laatu- ja 
suoritusvaraukseen ja että tämä varaus kuvataan nimenomaisesti toimielinten välisessä 
sopimuksessa; kehottaa lisäksi komissiota esittelemään parlamentille ja neuvostolle 
ehdotuksen kierrätysmekanismin käyttöönotosta;

8. korostaa, että kaikki jäsenvaltiot selvästikin tahtovat alkaa viipymättä suunnitella 
seuraavan ohjelmakauden ohjelmia;

9. korostaa, että molempien budjettivallan käyttäjien on päästävä nopeasti sopimukseen 
vuosien 2007–2013 monivuotisesta kehyksestä, jolloin jäsenvaltiot voivat alkaa 
suunnitella ohjelmia ja jolloin voidaan välttää niiden käynnistämistä koskevat turhat 
viiveet; kiinnittää lisäksi huomiota siihen, että on syytä välttää sellaisia 
täytäntöönpanoviiveitä, joita syntyi nykyisen ohjelmakauden alussa.

  
1 Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2005)0224.


