
PA\715387FI.doc PE404.556v01-00
FREELANCEKÄÄNNÖS

FI FI

EUROOPAN PARLAMENTTI
2004 










 2009

Aluekehityksen valiokunta

2008/2063(INI)

1.4.2008

LAUSUNTOLUONNOS
aluekehityksen valiokunnalta

perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnalle

Euroopan parlamentin uudesta roolista ja vastuusta Lissabonin sopimuksen 
täytäntöönpanemisessa
(2008/2063(INI))

Valmistelija: Gerardo Galeote



PE404.556v01-00 2/4 PA\715387FI.doc
FREELANCEKÄÄNNÖS

FI

PA_NonLeg



PA\715387FI.doc 3/4 PE404.556v01-00
FREELANCEKÄÄNNÖS

FI

EHDOTUKSET

Aluekehityksen valiokunta pyytää asiasta vastaavaa perussopimus-, työjärjestys- ja 
toimielinasioiden valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, 
jonka se myöhemmin hyväksyy:

1. on tyytyväinen siihen, että Lissabonin sopimus antaa Euroopan parlamentille 
mahdollisuuden osallistua täysivertaisesti neuvoston kanssa taloudellisen, sosiaalisen ja 
alueellisen yhteenkuuluvuuden luomiseen korvaamalla tällä hetkellä rakennerahastojen 
täytäntöönpanoon sovellettavan hyväksyntämenettelyn niin kutsutulla tavanomaisella 
lainsäätämisjärjestyksellä eli yhteispäätösmenettelyllä, mikä lisää merkittävästi Euroopan 
parlamentin lainsäädäntövaltaa ja aluekehityksen valiokunnan toimivaltaa ja lisää siten 
avoimuutta ja Euroopan parlamentin vastuuvelvollisuutta kansalaisiin nähden;

2. uskoo, että alueellisen yhteenkuuluvuuden asettaminen EU:n tavoitteeksi täydentää 
taloudellisen ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden tavoitteita ja lisää Euroopan parlamentin ja 
aluekehityksen valiokunnan toimivaltaa EU:n keskeisten politiikkojen vaikutusten 
arvioinnissa; korostaa jaetun toimivallan käyttöönoton merkitystä EU:lle ja jäsenvaltioille 
alueellisen yhteenkuuluvuuden alalla, ja jotta tavoite saavutetaan nopeasti, suosittelee, että 
aluekehityksen valiokunta seuraa uusia aloitteita tässä asiassa;

3. pyytää neuvostoa ja komissiota määrittämään Euroopan parlamentin kanssa alueellisen 
yhteenkuuluvuuden tavoitteen tarkemmin ja pitämään tämän määrityksen mielessä ja 
ottamaan paremmin huomioon kaikkien EU:n politiikkojen, joissa on vahva alueellinen 
ulottuvuus, alueelliset vaikutukset; panee merkille aluekehityksen valiokunnan 
merkittävän roolin tämän tavoitteen määrittämisessä;

4. panee myönteisesti merkille, että Lissabonin sopimus antaa alueista tarkemman ja 
tyhjentävämmän määrityksen, johon yhteisön tulisi yhteenkuuluvuuspolitiikkaa 
toteuttaessaan kiinnittää erityistä huomiota;

5. panee myönteisesti merkille, että syrjäisimpien alueiden erityisasema on vahvistettu 
valtiontukea koskevissa erityissäännöksissä;

6. on vakaasti sitä mieltä, että talousarviomenettelyyn tehdyt muutokset, etenkin 
sovittelukomitean koollekutsuminen Euroopan parlamentin hyväksyessä tarkistuksia 
ensimmäisessä istunnossaan, edellyttävät aluekehityksen valiokunnan ja 
budjettivaliokunnan välisten suhteiden vahvistamista;

7. on tyytyväinen toissijaisuusperiaatteen laajentamiseen etenkin paikallis- ja 
alueviranomaisten kohdalla sekä siihen, että käyttöön on otettu 
ennakkovaroitusjärjestelmä, jonka avulla kansalliset parlamentit voivat arvioida paremmin 
yhteisön lainsäädäntöehdotusten yhdenmukaisuuden toissijaisuus- ja 
suhteellisuusperiaatteiden kanssa; kiinnittää huomiota tässä yhteydessä tarpeeseen 
vahvistaa aluekehityksen valiokunnan ja kansallisten parlamenttien välistä suhdetta; 
uskoo, että paikallis- ja alueviranomaisten ja parlamenttien osallistuminen toissijaisuutta 
koskevien kysymysten käsittelyyn voi osoittautua merkittäväksi tekijäksi, ja muistuttaa, 
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että tämänkaltainen osallistuminen riippuu kansallisista säännöksistä;

8. korostaa aluekehityksen valiokunnan merkitystä Euroopan parlamentin ja alueiden 
komitean välisissä suhteissa;

9. kehottaa alueiden komiteaa antamaan aluekehityksen valiokunnalle lausunnon Lissabonin 
sopimuksen vaikutuksista aluepolitiikkaan ja valiokunnan toimivaltaan.
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