
 

AD\1054195FI.doc  PE549.306v02-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

  

 EUROOPAN PARLAMENTTI 2014 - 2019 

 

Aluekehitysvaliokunta 
 

2015/0010(APP) 

27.3.2015 

LAUSUNTO 

aluekehitysvaliokunnalta 

budjettivaliokunnalle 

esityksestä neuvoston asetukseksi vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen 

rahoituskehyksen vahvistamisesta annetun asetuksen (EU, Euratom) 

N:o 1311/2013 muuttamisesta 

(05479/2015 – C8-0047/2015 – 2015/0010(APP)) 

Valmistelija: Victor Boștinaru 

 



 

PE549.306v02-00 2/5 AD\1054195FI.doc 

FI 

PA_Leg_Consent 



 

AD\1054195FI.doc 3/5 PE549.306v02-00 

 FI 

 LYHYET PERUSTELUT 

Koheesiopolitiikkaa koskevien asetusten myöhäinen hyväksyminen vuosiksi 2014–2020 johti 

siihen, ettei kaikkia toimintaohjelmia voitu hyväksyä oikea-aikaisesti. Komission ennuste 

osoittautui liian optimistiseksi, koska vain pieni osa ohjelmista1 (39 prosenttia tai 252 unionin 

ohjelmaa) oli hyväksytty vuoden 2014 loppuun mennessä. Muiden ohjelmien hyväksymistä 

lykättiin joko varainhoitoasetuksen 13 artiklan 2 kohdan a alakohdassa säädetyllä 

siirtomenettelyllä tai monivuotisen rahoituskehyksen (MRK) tarkistamisen perusteella. 

Siirrettävät ohjelmat (14 prosenttia tai 93 unionin ohjelmaa) eivät edellytä monivuotisen 

rahoituskehyksen tarkistamista, koska ne olivat valmiita hyväksyttäviksi ennen vuoden 2014 

loppua, ja niiden hyväksymättä jääminen johtui ainoastaan ajan puutteesta. Vaikka niiden 

hyväksyminen lykättiin vuoden 2015 alkuun, niihin voidaan edelleen käyttää vuoden 2014 

määrärahoja. 

Kaikki muut ohjelmat (47 prosenttia tai 300 unionin ohjelmaa) edellyttävät - jotta ne eivät 

menettäisi vuoden 2014 määrärahoja - monivuotista rahoituskehystä koskevan asetuksen 

19 artiklan mukaista monivuotisen rahoituskehyksen tarkistamista, jolloin vuoden 2014 

määrärahat siirretään seuraaville vuosille. 

Valmistelija suhtautuu siksi myönteisesti esitykseen neuvoston asetukseksi vuosia 2014–2020 

koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta annetun asetuksen (EU, Euratom) 

N:o 1311/2013 muuttamisesta. Valmistelija suosittaa, että parlamentti antaa hyväksyntänsä, 

koska kyseessä on välttämätön toimi koheesiopolitiikkaa koskevan ohjelmakauden 

aloitusprosessin päätökseen saattamiseksi sekä alueisiin, kaupunkeihin ja siten EU:n 

kansalaisiin kohdistuvien kielteisten vaikutusten välttämiseksi. Euroopan rakenne- ja 

investointirahastot ovat unionin tärkeimpiä investointivälineitä, ja on tärkeää, että kaikkia 

resursseja käytetään mahdollisimman oikea-aikaisesti ja tehokkaasti kasvun ja työpaikkojen 

luomiseen. Uudella ohjelmakaudella on jo ollut merkittäviä viivästyksiä, ja on varmistettava, 

ettei enää tapahdu uusia viivästyksiä eikä myöskään menetyksiä. 

Esityksen tarkoituksena on siirtää lähes kaikki vuonna 2014 alaotsakkeessa 1 b 

(Taloudellinen, sosiaalinen ja alueellinen koheesio) käyttämättä jääneet määrärahat vuodelle 

2015. Poikkeuksena ovat valmistelevasta tukivälineestä (IPA) ja Euroopan 

naapuruusvälineestä (ENI) rahoitettaviin rajat ylittäviin ohjelmiin Euroopan 

aluekehitysrahastosta saatavat rahoitusosuudet, jotka siirretään vuodelle 2017. Valmistelija on 

tietoinen jäsenvaltioiden ja ohjelmien yhtäläisen kohtelun periaatteesta, johon ehdotus 

perustuu, mutta korostaa, että komission on tehtävä yhteistyötä jäsenvaltioiden ja alueiden 

kanssa, jotta kaikkia jäljellä olevia ohjelmia ei vain hyväksyttäisi pikaisesti, vaan että 

ohjelmat pantaisiin myös huolellisesti täytäntöön, niin että resurssit käytettäisiin 

täysimääräisesti ja tehokkaasti. Valmistelija on siksi ilahtunut komission toteamuksesta, jonka 

mukaan se ”aikoo toimia aktiivisena kumppanina kyseessä olevien ohjelmien 

ohjelmointiprosessissa, osallistua täysin yhteistoimintaan kansallisten ja alueellisten 

viranomaisten kanssa ja toteuttaa kaikki käytettävissä olevat toimenpiteet, jotta ohjelmat 

saataisiin hyväksyttyä yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen mukaisesti mahdollisimman 

                                                 
1 Tähän sisältyvät Euroopan rakenne- ja investointirahastot sekä turvapaikka-, maahanmuutto- ja 

kotouttamisrahasto ja sisäisen turvallisuuden rahasto. 
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pian sen jälkeen, kun vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen 

vahvistamista koskeva muutettu neuvoston asetus on hyväksytty, ja joka tapauksessa vuoden 

2015 loppuun mennessä”. 

Mitä tulee kaikkien valmistelevasta tukivälineestä (IPA) ja Euroopan naapuruusvälineestä 

(ENI) rahoitettaviin rajat ylittäviin ohjelmiin Euroopan aluekehitysrahastosta saatavien 

vuoden 2014 rahoitusosuuksien siirtämiseen vuodelle 2017, valmistelija on tietoinen tällaisten 

ohjelmien hyväksymiseen liittyvistä viivästyksistä ja ohjelmien monitahoisuudesta. 

Valmistelija katsoo kuitenkin, että johdonmukaisuuden vuoksi ja ohjelmien panemiseksi 

täytäntöön nopeammin olisi ollut viisaampaa noudattaa samaa käytäntöä, jota sovellettiin 

muihin määrärahoihin. 

Esityksessä ei muuteta maksumäärärahoja, mikä perustuu olettamukseen, että 

maksusitoumusmäärärahojen siirtämisestä vuodelta 2014 vuodelle 2015 ei aiheudu erityisiä 

esteitä maksujen suorittamiselle tulevina vuosina. Valmistelija suhtautuu tähän 

varauksellisesti ja toivoo, että komission yksiköiden tekemät laskelmat osoittautuvat 

realistisiksi ja että monivuotista rahoituskehystä koskevaan asetukseen sisältyvät 

joustavuussäännökset ovat riittävät, niin että vuosina 2017 ja 2018 mahdollisesti lisääntyviin 

välimaksupyyntöihin voidaan vastata. Valmistelija korostaa, että maksamattomien maksujen 

kertyminen on - kuten Euroopan parlamentti on jo useasti todennut - kestämätöntä ja että se 

on ratkaistava lopullisesti ja että kaikkia muita maksuihin liittyviä ongelmia on vältettävä 

kaikin keinoin. 

****** 

Aluekehitysvaliokunta kehottaa asiasta vastaavaa budjettivaliokuntaa suosittelemaan, että 

parlamentti antaa hyväksyntänsä esitykselle neuvoston asetukseksi vuosia 2014–2020 

koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta annetun asetuksen (EU, Euratom) 

N:o 1311/2013 muuttamisesta. 



 

AD\1054195FI.doc 5/5 PE549.306v02-00 

 FI 

VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS 

Hyväksytty (pvä) 26.3.2015    

Lopullisen äänestyksen tulos +: 

–: 

0: 

39 

0 

0 

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet 

jäsenet 

Pascal Arimont, José Blanco López, Franc Bogovič, Victor Boștinaru, 

Mercedes Bresso, Andrea Cozzolino, Rosa D’Amato, Michela 

Giuffrida, Anna Hedh, Krzysztof Hetman, Ivan Jakovčić, Constanze 

Krehl, Andrew Lewer, Louis-Joseph Manscour, Martina Michels, Iskra 

Mihaylova, Andrey Novakov, Younous Omarjee, Stanislav Polčák, 

Fernando Ruas, Monika Smolková, Ruža Tomašić, Monika Vana, 

Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Derek Vaughan 

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet 

varajäsenet 

Isabella Adinolfi, Martina Anderson, Enrique Calvet Chambon, 

Salvatore Cicu, Andor Deli, Elena Gentile, Ivana Maletić, James 

Nicholson, Jan Olbrycht, Bronis Ropė, Julie Ward, Milan Zver 

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet 

sijaiset (200 art. 2 kohta) 

Daniela Aiuto 

 

 

 


