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EHDOTUKSET

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

1. panee tyytyväisenä merkille komission ehdotuksen EAKR:n, koheesiorahaston, ESR:n, 
EKTR:n ja maaseuturahaston yhteisestä strategiakehyksestä, joka on keskeisen tärkeä 
varmistettaessa, että Eurooppa 2020 -tavoitteet koordinoidaan strategisesti paremmin ja 
että ne toteutuvat paremmin;

2. kannattaa voimakkaasti sitä, että Euroopan sosiaalirahasto integroidaan 
koheesiopolitiikkaan, jotta varmistetaan yhtenäinen lähestymistapa ja vältetään 
lohkoutumista; suosittelee, että vaikka rahaston rakenne olisi pidettävä samana, sen 
toiminta ja prioriteetit olisi arvioitava uudelleen, jotta voitaisiin varmistaa taloudellisen ja 
sosiaalisen koheesion yhdistäminen;

3. tunnustaa, että integroitu suunnittelu johtaa rakennerahastojen ohjelmien sääntöjen 
tiettyyn yhdenmukaistamiseen ja saa tätä kautta aikaan yksinkertaisempia menettelyjä; on 
vakuuttunut siitä, että tämä prosessi helpottaa kumppanien osallistumista 
yhteisrahoitettuihin hankkeisiin ja että sen avulla vältetään liialliset hallinnolliset taakat ja 
rahoituksen tehoton pirstoutuminen;

4. korostaa, että koheesiopolitiikan menestyksen kannalta keskeisen tärkeä 
yksinkertaistaminen on toteutettava sekä kansallisesti että alueellisesti tulosten 
parantamiseksi; kehottaa komissiota esittämään tälle politiikalle jatkossa 
yksinkertaisempaa rakennetta siten, että rahaston varoja käytetään joustavammin, 
suhteellisemmin ja näkyvämmin, jotta helpotetaan niiden täysimääräistä ja ripeää 
vastaanottoa;

5. kannattaa koheesiopolitiikkaa, jossa keskitytään enemmän tuloksiin ja vähemmän 
menojen ja menettelyjen säännönmukaisuuteen, mutta luodaan tehokas tasapaino toimien 
laadun sekä varainhoidon ja hallinnon valvonnan välille; suosittaa, että otetaan käyttöön 
asiallisia arviointimekanismeja, jotta parannetaan ohjelmahallinnosta vastuussa olevien 
elinten institutionaalista ja hallinnollista kapasiteettia, koska tämä myötävaikuttaa 
menojen laatuun ja virheiden vähentämiseen;

6. kehottaa lisäämään Euroopan unionin sekä kansallisen, alueellisen ja paikallisen 
rahoituksen täydentävyyttä, jotta voidaan parantaa saatavilla olevien varojen käytön 
tehokkuutta ja koordinointia.
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