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LYHYET PERUSTELUT

Komissio antoi 25. heinäkuuta 2013 ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetukseksi rakenne- ja koheesiorahastoja koskevan yleisasetuksen1 muuttamisesta. Sillä 
muutetaan Ranskalle, Italialle ja Espanjalle Euroopan sosiaalirahastosta myönnettävää 
määrärahaa. Tarkoituksena on korjata tietyt ongelmat, jotka johtuvat vuosien 2014–2020 
monivuotista rahoituskehystä koskevien neuvottelujen lopputuloksesta ja vaikuttavat näihin 
jäsenvaltioihin.

Euroopan sosiaalirahaston vuoden 2013 maksusitoumusmäärärahoihin ehdotetaan 
150 miljoonan euron lisäystä sellaisten toimien tukemiseksi, joilla etsitään ratkaisua 
työttömyyteen, varsinkin nuorisotyöttömyyteen, sekä sosiaaliseen syrjäytymiseen. Jotta 
varmistetaan määrärahojen korotuksen vaikuttavuus ja helpotetaan ohjelmien 
täytäntöönpanoa, komissio on ottanut huomioon kyseisten jäsenvaltioiden kyvyn hyödyntää 
ESR:n lähentymistavoitetta sekä alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoitetta.

Korvausta maksetaan vuosilta 2007–2013, ja määrärahat annetaan käyttöön joustovälineestä 
ja vuoden 2013 talousarvion liikkumavarasta2.

Joustovälineen varojen käyttöön ottamista koskevat suositukset esitetään tämän lausunnon 
kanssa samanaikaisesti laadittavassa mietintöluonnoksessa ehdotuksesta Euroopan 
parlamentin ja neuvoston päätökseksi joustovälineen varojen käyttöön ottamisesta.

Määrärahalisäys sisällytetään käsiteltävänä olevassa ehdotuksessa oikeusperustaan 
muuttamalla kokonaismäärärahoja koskevaa 18 artiklaa, lähentymistavoitteen määrärahoja 
koskevaa 19 artiklaa, alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoitteen määrärahoja koskevaa 
20 artiklaa ja talousarviositoumuksia koskevaa 75 artiklaa samoin kuin liitettä I, joka koskee 
maksusitoumusmäärärahojen vuotuista jakautumista, ja liitettä II, joka koskee varojen 
myöntämisessä käytettäviä perusteita ja menetelmiä.

Kyseisissä jäsenvaltioissa tarvitaan erityistoimia työttömyyden ja varsinkin 
nuorisotyöttömyyden sekä köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen ratkaisemiseksi etenkin 
nykyisen talouskriisin vallitessa. Valmistelija kannattaa siksi komission ehdotusta ja 
suosittelee sen hyväksymistä.

Koska nämä maksusitoumusmäärärahat liittyvät vuoteen 2013 ja koska nykyinen Euroopan 
sosiaalirahastosta Ranskalle, Italialle ja Espanjalle myönnettävä määräraha on jo 
kokonaisuudessaan sidottu EU:n talousarviossa, valmistelija korostaa, että asetuksen olisi 
tultava voimaan mitä pikimmin.

******

                                               
1 Neuvoston asetus (EY) N:o 1083/2006, annettu 11 päivänä heinäkuuta 2006, Euroopan aluekehitysrahastoa, 
Euroopan sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä asetuksen (EY) 
N:o 1260/1999 kumoamisesta (EUVL L 210, 31.7.2006, s. 25).
2 Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi joustovälineen varojen käyttöönotosta, 
COM(2013)0559, ja esitys lisätalousarvioksi nro 7 varainhoitovuodeksi 2013, COM(2013)0557.



PE521.546v02-00 4/5 AD\1007137FI.doc

FI

Budjettivaliokunta pyytää asiasta vastaavaa aluekehitysvaliokuntaa esittämään, että 
parlamentti vahvistaa ensimmäisen käsittelyn kantanaan komission ehdotuksen Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetukseksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 1083/2006 
muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tietyille jäsenvaltioille Euroopan sosiaalirahastosta 
myönnettävästä määrärahasta.
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