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EHDOTUKSET

Budjettivaliokunta pyytää asiasta vastaavaa aluekehitysvaliokuntaa sisällyttämään seuraavat 
ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1. pitää myönteisenä, että 27. kesäkuuta 2013 tehtiin poliittinen sopimus vuosien 2014–2020 
monivuotisesta rahoituskehyksestä; korostaa, että lainsäädäntöpakettia, 
kumppanuussopimuksia ja toimintaohjelmia koskevat neuvottelut on saatava 
mahdollisimman pian päätökseen, jotta voidaan varmistaa uuden koheesiopolitiikan nopea 
ja tehokas käynnistäminen; tähdentää, että mahdollinen viivästyminen johtaa talousarvion 
kannalta siihen, että maksupyynnöt keskittyvät kauden loppuun;

2. muistuttaa, että vuosien 2007–2013 monivuotisen rahoituskehyksen loppuvaiheeseen 
kasautuva maksattamatta oleva määrä vastaa kahta kolmannesta koheesiopolitiikan 
määrärahoista1; vaatii etsimään kestävää ratkaisua, jonka avulla voidaan pienentää riskiä, 
että Euroopan unionin ohjelmien täytäntöönpano jumiutuu maksuvajeen vuoksi; korostaa, 
että N+3 -sääntö, joka on koheesiopolitiikalla tuettavien hankkeiden täytäntöönpanon 
varmistamisen kannalta olennainen, vaikuttaa maksattamatta olevan määrän 
kasautumiseen tulevina vuosina erityisesti siinä tapauksessa, että uusien ohjelmien 
käynnistäminen viivästyy;

3. katsoo, että uuden koheesiopolitiikan tehokas hallinnointi on varmistettava soveltamalla 
monitasohallinnon periaatetta; korostaa näin ollen, että paikallisten ja alueellisten 
yhteisöjen valmiuksia on hyödynnettävä täysimääräisesti ohjelmien ja sopimusten 
valmistelussa sekä niiden täytäntöönpanossa ja arvioinnissa; korostaa, että on tärkeää 
tarjota näille yhteisöille asianmukaisesti tietoa ja teknistä tukea, jotta niiden osallistumista 
tämän prosessin kaikkiin vaiheisiin voidaan edistää parhaalla mahdollisella tavalla;

4. pitää välttämättömänä luoda synergiaa unionin talousarvion ja jäsenvaltioiden 
talousarvioiden ja paikallis- ja alueviranomaisten välille, jotta unionin julkisten 
investointien tehokkuutta voitaisiin parantaa; muistuttaa pyytäneensä komissiota 
kertomaan, miten unionin talousarvion roolia voitaisiin tässä suhteessa vahvistaa;

5. korostaa jälleen, että unionin tuen vaikutuksen maksimoimiseksi on noudatettava 
yhtenäistä lähestymistapaa, koordinoitava käytettävissä olevia eri rahoitusmahdollisuuksia 
ja edistettävä nykyisten toimintalinjojen ja säännösten johdonmukaisuutta, ja katsoo, että 
näin voidaan tasapainottaa vakauttavan budjettipolitiikan vahingolliset seuraukset; 

6. pitää seuraavan monivuotinen rahoituskehyksen pakollista uudelleenarviointia ja 
tarkistamista vuoden 2016 loppuun mennessä tärkeänä, jotta seuraava komissio ja 
parlamentti voivat arvioida uudelleen unionin poliittisia painopisteitä, tarvittaessa 
sopeuttaa rahoituskehyksen uusiin haasteisiin ja tarpeisiin sekä ottaa täysin huomioon 
makrotalouden viimeisimmät ennusteet;

                                               
1

 Maksattamatta oleva määrä voi nousta vuoden 2013 lopussa 224 miljardiin euroon, jos yhteensä 11,2 miljardin euron suuruinen 
lisätalousarvio nro 2/2013 hyväksytään kokonaisuudessaan. Alun perin komissio arvioi, että maksattamatta oleva määrä olisi vuoden 2013 
lopussa 180 miljardia euroa.
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7. panee tyytyväisenä merkille myönteiset toimet unionin varainhoidon 
yksinkertaistamiseksi ja avoimuuden lisäämiseksi; korostaa, että yksinkertaisempien 
menettelyjen avulla voidaan vähentää puutteita ja siten parantaa unionin varojen käyttöä; 
korostaa, että komission ja jäsenvaltioiden on asetettava kunnianhimoisemmat tavoitteet, 
jotta varojen saantiin liittyviä menettelyitä ja julkisiin hankintoihin liittyviä sääntöjä ja 
valvontamekanismeja voitaisiin yksinkertaistaa ja jotta taattaisiin, että unionin rahoituksen 
saajista ja rahoitusmahdollisuuksista saataisiin tietoa selkeästi ja helposti.
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