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EHDOTUKSET

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

1. katsoo, että EU:n aluepolitiikka on vuosien ajan tarjonnut eurooppalaista lisäarvoa 
edistämällä tehokkaasti taloudellista ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta kaikkialla EU:ssa, 
vaikuttaen samalla osaltaan Lissabonin strategian kasvua ja työpaikkoja koskevien 
tavoitteiden saavuttamiseen; vastustaa siksi pyrkimyksiä tämän yhteisöpolitiikan 
uudelleen kansallistamiseksi; toistaa pitkäaikaisen kantansa, että koheesiopolitiikan pitäisi 
koskea koko EU:n aluetta ja että suurempi osa saatavilla olevista rahoitusresursseista olisi 
keskitettävä vähemmän kehittyneille alueille;

2. pitää välttämättömänä, että riittävä rahoitus turvataan vielä vuoden 2013 jälkeenkin, jotta 
koheesiopolitiikalla ei ainoastaan jatketa menestyksekkäästi perinteisiä tehtäviä, vaan 
käsitellään lukuisia uusia alueisiin vaikuttavia maailmanlaajuisia haasteita, kuten 
ilmastonmuutosta, väestörakenteen muutosta, energiatehokkuutta ja kaupungistumista, 
kuten taloudellista ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta koskevassa komission neljännessä 
kertomuksessa (KOM(2007)0273) todetaan; katsoo siksi, että 0,35 prosenttia EU:n 
bruttokansantuotteesta ei riitä toimien rahoittamiseen;

3. korostaa, että rakennerahastojen täytäntöönpanomenettelyjä on selkeytettävä etenkin 
johtamis- ja valvontajärjestelmien osalta; toteaa, että järjestelmän monitahoisuus on 
osaltaan aiheuttanut sen, etteivät jäsenvaltiot ole kyenneet käyttämään kaikkia saatavilla 
olevia varoja; vaatii komissiota esittämään viipymättä konkreettisia ehdotuksia asiaa 
koskevien menettelyjen selkeyttämiseksi ja näiden ehdotusten välitöntä täytäntöönpanoa;

4. toteaa, että komissio on ensimmäistä kertaa arvioinut järjestelmällisesti vuosien 2000-
2006 toimintaohjelmien tehokkuutta; odottaa suurella mielenkiinnolla tuloksia tästä 
arvioinnista, jolla pyritään vakavasti mittaamaan koheesiopolitiikan toimien tehokkuutta; 
toteaa kuitenkin, että koheesiopolitiikan myönteisiä vaikutuksia todellisuuteen on erittäin 
vaikea määritellä, koska niitä ei voi mitata pelkästään talouden mittareilla;

5. tunnustaa, että meneillään oleva finanssikriisi on muuttanut monien jäsenvaltioiden 
talous- ja rahoitustilannetta merkittävällä tavalla; toteaa, että tämän kriisin tuloksena 
kansalliset investointiprioriteetit saattavat muuttua, mikä saattaa johtaa monien 
toimintaohjelmien muuttamiseen; korostaa, että jäsenvaltioille saattaa tulla myös 
likviditeettiongelmia, jotka estävät niitä huolehtimasta rakennetoimien ja -ohjelmien 
täytäntöönpanoon liittyvistä kansallisista maksuosuuksista; vaatii komissiota toimimaan 
läheisessä yhteistoiminnassa jäsenvaltioiden kanssa Euroopan talouden elvyttämiseksi; 
kehottaa komissiota myös tarvittaessa ehdottamaan muutoksia rakennerahastojen 
rahoituskehykseen vuosiksi 2007–2013;

6. alueellisen koheesion alalla suosittelee Euroopan alueellisen yhteistyötavoitteen 
merkittävää vahvistamista sekä politiikan että rahoituksen suhteen ja pyytää huolehtimaan 
lisärahoituksesta seuraavalle ohjelmajaksolle; pitää myönteisenä komission viimeaikaisia 
pyrkimyksiä alueellisen yhteistyön lujittamiseksi perustamalla ylikansallisia 
yhteistyörakenteita samankaltaisista ongelmista kärsiville maille; panee kiinnostuneena 
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merkille Itämeristrategian, joka osoittaa, että vastaavia strategioita voitaisiin harkita 
tulevaisuudessa muillekin alueille;

7. palauttaa mieliin, että neuvotteluissa vuosien 2007–2013 rakennerahastoja  koskevista 
asetuksista parlamentti ehdotti epävirallisten kolmikantakeskustelujen yhteydessä 
N+2/N+3-säännön vuoksi käyttämättä jääneiden varojen siirtämistä yhteisön 
koheesiotalousarvioon (otsake 1b) ja muihin toimintaohjelmiin, joiden vastaanottokyky on 
parempi; pahoittelee suuresti, että neuvosto ei aikoinaan harkinnut tätä ehdotusta; kehottaa 
komissiota tulevassa väliarvioinnissaan vastaamaan parlamentin ehdotukseen ja tekemään 
täsmällisiä ehdotuksia näiden varojen kohdentamisesta uudelleen.
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