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PR_COD_2app

Lainsäädäntömenettelyistä käytettävät symbolit

* Kuulemismenettely
yksinkertainen enemmistö

**I Yhteistoimintamenettely (ensimmäinen käsittely) 
yksinkertainen enemmistö

**II Yhteistoimintamenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

*** Hyväksyntämenettely
parlamentin jäsenten enemmistö lukuun ottamatta EY-sopimuksen 
105, 107, 161 ja 300 artiklassa ja EU-sopimuksen 7 artiklassa 
tarkoitettuja tapauksia

***I Yhteispäätösmenettely (ensimmäinen käsittely) 
yksinkertainen enemmistö

***II Yhteispäätösmenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

***III Yhteispäätösmenettely (kolmas käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen tekstin hyväksymiseksi

(Ilmoitettu menettely perustuu komission esittämään oikeusperustaan.)

Tarkistukset säädösehdotukseen

Parlamentin tarkistukset merkitään lihavoidulla kursiivilla. Pelkkää 
kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta vastaavien yksiköiden huomio 
sellaisiin säädösehdotuksen osiin, jotka ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa 
tekstissä (esimerkiksi selvästi virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois 
jääneet kohdat). Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta 
vastaavat yksiköt.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 
antamiseksi Euroopan aluekehitysrahastosta
(00000/2006 – C6-0000/0000 – 2004/0167(COD))

(Yhteispäätösmenettely: toinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon neuvoston yhteisen kannan (00000/2006 – C6-0000/0000),

– ottaa huomioon ensimmäisessä käsittelyssä esittämänsä kannan1 komission ehdotuksesta 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2004)0495)2,

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan

– ottaa huomioon työjärjestyksen 67 artiklan,

– ottaa huomioon aluekehitysvaliokunnan suosituksen toiseen käsittelyyn (A6-0000/2006),

1. hyväksyy yhteisen kannan;

2. toteaa, että säädös annetaan yhteisen kannan mukaisesti;

3. kehottaa puhemiestä allekirjoittamaan säädöksen yhdessä neuvoston puheenjohtajan 
kanssa EY:n perustamissopimuksen 254 artiklan 1 kohdan mukaisesti;

4. kehottaa pääsihteeriä allekirjoittamaan säädöksen tarkistettuaan, että kaikki menettelyt on 
suoritettu asianmukaisesti, ja julkaisemaan sen yhteisymmärryksessä neuvoston 
pääsihteerin kanssa Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

5. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

  
1 Hyväksytyt tekstit, 6.7.2005, P6_TA(2005)0279.
2 Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
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PERUSTELUT

Euroopan parlamentti hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä useita tärkeitä tarkistuksia 
alkuperäisen komission ehdotukseen, jolla pyrittiin mukauttamaan rakennerahastoja ja 
erityisesti Euroopan aluekehitysrahastoa koskevaa lainsäädäntöä niin, että se vastaisi suuresti 
muuttuneen unionin tarpeita.

Meille kaikille on viime ohjelmakautena ja nyt unionin laajennuttua valjennut, että on yhä 
tärkeämpää suojella ympäristöä ja samalla varmistaa talouskasvu, parantaa vammaisten 
pääsyä julkisesti rahoitettuihin palveluihin, varmistaa yhtäläinen kohtelu ja poistaa
kaikenlainen syrjintä. Kestävä kehitys on toteuttamiskelpoinen toimintamalli ainoastaan, jos 
se pohjautuu vankasti näiden perusperiaatteiden kunnioittamiseen.

Vaikka onkin totta, että seuraavan ohjelmakauden aikana on ryhdyttävä erityistoimiin, jotta 
suurempi määrä epäsuotuisia ja alikehittyneitä alueita saa kiinni kehittyneemmät alueet, 
esittelijä on pyrkinyt innokkaasti välttämään mahdollisuuksien mukaan syrjivät toimenpiteet, 
jotka suosivat jotain tiettyä jäsenvaltioiden ryhmää. Tämä oli ja on yhä keskeinen asia, jota 
parlamentti on puolustanut neuvotteluissaan neuvoston kanssa, ja valiokunta voikin melko 
tyytyväisenä todeta, että yhteistä kantaa on mukautettu tyydyttävästi.

Olisi tietenkin ristiriitaista väittää olevani täysin tyytyväinen. Laajentumisen kustannuksista, 
vähemmän kehittyneiden alueiden määrän kasvusta ja rakennepolitiikkamme onnistumisen 
edellyttämistä lisätoimista huolimatta olemme saaneet 0,04 prosenttia vähemmän resursseja 
kuin komissio parlamentin tuella oli ehdottanut. Rahoitusnäkymistä ja toimielinten välisestä 
sopimuksesta käydyt neuvottelut olivat raskaat, mutta on korostettava, että niiden 
viivästyminen, mikä mahdollisesti viivästyttää seuraavan ohjelmakauden valmistelua, ei ollut 
parlamentin syytä. Me olemme olleet johdonmukaisia vaatimuksissamme ja yhteistyöhaluisia 
neuvotteluissa sekä puheenjohtajavaltion että komission kanssa. Juuri tämä yhteistyön henki 
vaikutti osaltaan saavuttamaamme voittoon. Vähäisin näistä saavutuksista ei suinkaan ollut se, 
että onnistuimme lisäämään huomattavasti alueelliseen koheesioon osoitettuja taloudellisia 
resursseja. Tällä tavoitteella on erityisen suuri merkitys laajentumisen yhteydessä.

Kuten olen monessa yhteydessä todennut, aikana, joka edellyttää talousarviota koskevaa 
kurinalaisuutta, on tärkeää olla hajauttamatta energiaansa ja keskittyä käsillä olevaan 
tehtävään. Siksi olen tukenut komission näkökantaa, että alueellisen kilpailukyvyn ja 
työllisyyden tavoitteen saavuttamiseksi toteutetut toimet olisi kohdistettava komission 
ehdotuksessa lueteltuihin kolmeen painopistealaan. Voin nyt melko luottavaisena sanoa, että 
panoksemme ansiosta tämä tavoite säilyy aluepolitiikan keskeisenä osa-alueena ja 
käytettävissä olevista resursseista suuri osa keskitetään näihin painopisteisiin parlamentin 
toiveiden mukaisesti.

Parlamentin onnistui nyt saada aikaan vaaditut ympäristönsuojeluun ja muihin edellä 
mainittuihin kohtiin liittyvät muutokset. Lisäksi se sai äänensä kuuluviin myös 
kumppanuuteen liittyvillä aloilla, joissa yleisasetuksessa edellytetään kansalaisyhteiskunnan 
ja kansalaisjärjestöjen suurempaa osallistumista. Turvallisuus on erittäin tärkeää, jotta voidaan 
välttää järjestäytyneen rikollisuuden soluttautuminen ja varojen väärinkäyttö, ja siitä komissio 
antaa lausuman.
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Edellä lyhyesti kuvattujen tuloksekkaiden neuvottelujen valossa esittelijä voi epäröimättä 
suositella, että neuvoston yhteinen kanta hyväksytään ilman tarkistuksia.


