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EHDOTUKSET

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

1. muistuttaa, että yhteenkuuluvuus on yksi Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 
3 artiklassa määrätty EU:n tavoite, joka on määritelty SEUT-sopimuksen 174 artiklassa ja 
kuuluu EU:n ja jäsenvaltioiden jaettuun toimivaltaan; korostaa, että koheesiopolitiikka on 
yksi tärkeimmistä EU:n politiikoista ja myös sen tärkein julkisia investointeja koskeva 
politiikka, jonka talousarvio on 351 800 000 000 euroa kaudella 2014–2020, siis 
kolmasosa monivuotisesta rahoituskehyksestä;

2. korostaa, että koheesiopolitiikka perustuu yhteisvastuupolitiikkaan, jonka tavoitteena on 
edistää ja tukea jäsenvaltioiden ja alueiden sopusointuista kokonaiskehitystä ja jolla 
pyritään vähentämään taloudellisia, sosiaalisia ja alueellisia eroja EU:n alueiden välillä ja 
niiden sisällä sekä varmistamaan, ettei mikään alue jää jälkeen; katsoo, että se luo kasvua 
ja työpaikkoja koko unionissa sekä auttaa saavuttamaan unionin keskeiset tavoitteet ja 
painopisteet, mukaan lukien ilmasto- ja energiatavoitteet sekä älykäs, kestävä ja 
osallistava talouskasvu;

3. muistuttaa, että koheesiopolitiikka on yksi tärkeimmistä välineistä, joilla käsitellään 
komission talousarvioesityksessä vuodeksi 2020 esitettyjä painopisteitä; 

4. panee tyytyväisenä merkille, että maksumäärärahoja ei enää tarvita vuosille 2007–2013 ja 
että maksumäärärahojen käyttöaste parani ja hankkeiden valinnan taso on noussut hyvin 
ja saavuttanut vihdoin edellisen ohjelmakauden tason ollen 75 prosenttia tammikuussa 
2019; 

5. panee merkille, että otsakkeen 1 b maksusitoumusmäärärahoja on lisätty 2,5 prosenttia 
vuoden 2020 talousarvioesityksessä verrattuna vuoden 2019 talousarvioon, kun taas 
maksumäärärahat kokonaisuudessaan kasvoivat 6,4 prosenttia;

6. kehottaa komissiota ja neuvostoa harkitsemaan tästä ohjelmakaudesta saatuja opetuksia ja 
välttämään uusia maksukriisejä;

7. toteaa, että Verkkojen Eurooppa -välineeseen tehtävien siirtojen osalta vuosi 2020 on 
toinen vuosi, jolloin voidaan esittää uusia ennakkomaksupyyntöjä toimiin, jotka on 
käynnistetty vuosina 2014, 2015 tai 2016, ja viimeinen vuosi, jona käyttämättömät varat 
jaetaan uudelleen;

8. toteaa, että rakenneuudistusten tukiohjelma rahoitetaan käyttämällä 
maksusitoumusmäärärahojen kokonaisliikkumavaraa; varoittaa tekemästä lisäyksiä 
koheesiopolitiikan kustannuksella;

9. kehottaa toteuttamaan nuorisotyöllisyysaloitteen määrärahojen uudelleenkohdentamisen 
noudattaen vuoden 2019 talousarviomenettelyssä tehtyä sopimusta 
maksusitoumusmäärärahojen lisäämisestä; 
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10. kehottaa komissiota varmistamaan unionin varojen avoimen, oikeudenmukaisen ja 
vastuullisen käytön.


