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EHDOTUKSET

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

1. korostaa, että vaikka valittujen hankkeiden arvo on 27 prosenttia rahoituksesta, maksuaste 
oli paljon alhaisempi raporttia laadittaessa (noin 13 prosenttia) ja vielä vuoden 2010 
lopullakin vain 22 prosenttia eli noin 60 prosenttia rahoituskauden 2000–2006 tasosta 
neljän toteutusvuoden jälkeen;

2. palauttaa mieliin, että talousarvionäkökulmasta katsottuna vain alle kuudesosa maksuista 
oli tehty 1. heinäkuuta 2010 mennessä, joka on kauden 2007–2013 puoliväli;

3. panee tyytyväisenä merkille, että koheesiopolitiikan alalla vastaanottokyky ja 
talousarviototeutus ovat nopeutuneet (79 ja 62 prosentin nousu määrärahojen yleisessä 
käytössä kaudella 2007–2013 nähtävissä vuoden 2010 aikana EAKR:n ja 
koheesiorahaston sekä ESR:n osalta), mikä juontuu muun muassa viime aikoina tehdyistä 
lainsäädäntömuutoksista ja siitä, että toimintaohjelmat ovat viimein päässeet täyteen 
vauhtiin, kun komissio on vihdoin hyväksynyt viimeiset hallinto- ja valvontajärjestelmät; 
korostaa, että nopeutuminen kuvastui vuoden 2010 keräilysiirrossa, jossa 
koheesiopolitiikalle osoitettiin miljardi euroa lisää maksumäärärahoja vuodeksi 2010;

4. korostaa kuitenkin, että määrärahojen käyttöaste on hyvinkin erilainen eri jäsenvaltioissa, 
eri aloilla ja eri rahastoissa; palauttaa mieliin, että vuoden 2010 lopulla suurin ero 
maksuasteissa jäsenvaltioiden välillä oli 247 prosenttia EAKR:n ja koheesiorahaston sekä 
303 prosenttia ESR:n osalta;

5. korostaa, että määrärahojen käyttöön liittyvä ongelma johtuu osittain sitä, että tiettyjä 
Lissabonin strategian etenkin innovaatioihin liittyviä kriteereitä on vaikea täyttää 
erityisesti kehitysviivästymistä kärsivillä alueilla talous- ja rahoituskriisin aikana;

6. pyytää siksi kiinnittämään erityistä huomiota kokemusten ja parhaiden käytänteiden 
vaihdon edistämiseen ja hallintokapasiteetin lujittamiseen tietyissä jäsenvaltioissa, ja 
kehottaa tarkastelemaan edelleen, miten erilaiset sovellettavat säännöt ja 
valvontamenetelmät voidaan virtaviivaistaa.
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