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EHDOTUKSET

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

1. muistuttaa, että Eurooppa 2020 -strategia on suunniteltu tärkeimmäksi välineeksi, jonka 
avulla Euroopan taloudet voivat selvitä talouskriisistä, ja alue- ja koheesiopolitiikkoja 
pidetään keskeisinä välineinä strategian tavoitteiden saavuttamisen kannalta näiden 
politiikkojen talousarviovaikutusten ja monitasoisen hallinnon vuoksi; katsoo näin ollen, 
että syrjäisimmät alueet, jotka kuuluvat erottamattomasti unioniin, olisi hyödynnettävä 
tärkeinä tekijöinä Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden edistämisessä, ja niille olisi 
osoitettava tarvittavat määrärahat ottaen asianmukaisesti huomioon, kuten määrätään 
SEUT:n 349 artiklassa, kyseisten alueiden syrjäinen sijainti, saaristoluonne, pieni koko, 
vaikea pinnanmuodostus ja ilmasto sekä taloudellinen riippuvuus muutamista harvoista 
tuotteista, mikä mahdollistaa, että ne voivat osallistua täysipainoisesti Euroopan unionin 
uuteen talousarvio- ja talousstrategiaan vuoteen 2020 ulottuvalla jaksolla, mistä hyötyvät 
sekä ne itse että koko EU;

2. pahoittelee, että komission ehdotuksessa monivuotiseksi rahoituskehykseksi jaksolle 
2014–2020 ehdotetaan leikkauksia koheesiopolitiikan toimiin ja tavoitteisiin kautta linjan 
(-5,1 prosenttia vuoden 2011 hintoina1) eikä leikkauksilta ole välttynyt myöskään 
syrjäisimmille alueille osoitettu lisärahoitus; painottaa, että syrjäisimpiä alueita koskevien 
leikkausten kokonaismäärää on mahdoton määrittää, koska seuraavassa monivuotisessa 
rahoituskehyksessä 926 miljoonan euron lisärahoitus koskee syrjäisimpien alueiden lisäksi 
myös pohjoisia harvaanasuttuja alueita, kuten määrätään Itävallan, Ruotsin ja Suomen 
liittymistä koskevan sopimuksen kuudennessa pöytäkirjassa; toteaa kuitenkin, että 
lisärahoitus, joka kattaa sekä syrjäisimmät alueet että pohjoiset harvaanasutut alueet 
vuosiksi 2014–2020 (926 miljoonaa euroa), on noin 50 prosenttia ajanjaksolle 2007–2013 
osoitetusta määrästä (1 738 miljoonaa euroa);

3. muistuttaa, että syrjäisimpiä alueita varten pitäisi hyväksyä erityistoimenpiteitä ja niille 
pitäisi myöntää lisärahoitusta SEUT:n 349 artiklassa luetelluista tekijöistä johtuvien 
vaikeuksien takia; katsoo, että yhteisrahoituksen enimmäismäärän nostaminen 
85 prosenttiin syrjäisimmillä alueilla on oikea askel tähän suuntaan, ja kehottaa 
komissiota määrittämään uusia tapoja tukea kyseisiä alueita erityisesti siinä tapauksessa, 
että kyseisille alueille kohdennettuja määrärahoja leikataan seuraavalla ohjelmakaudella;

4. korostaa – taloudellista, sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta käsittelevän viidennen 
kertomuksen päätelmien mukaisesti – tarvetta lisätä koheesiopolitiikan välineiden 
joustavuutta sellaisten investointien mahdollistamiseksi, joiden avulla voidaan taata 
Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden mukainen kasvu ja kehitys myös maantieteen ja 
väestötilanteen näkökulmasta erityisillä alueilla;

5. korostaa tarvetta edistää koheesiorahaston sekä tutkimuksen ja kehityksen puiteohjelman 
välistä synergiaa syrjäisimpien alueiden kehityksen vauhdittamiseksi ja tutkimukseen 

                                               
1 Tässä lausunnossa käytetyt luvut perustuvat laskelmiin, jotka on tehnyt Euroopan komission aluepolitiikan 
pääosaston koheesiopolitiikan kehittämisestä ja koordinoinnista sekä politiikasta tiedottamisesta vastaava osasto.
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suunnattujen määrärahojen vajaakäytön hillitsemiseksi;

6. pahoittelee, että muilla koheesioalueilla on tehty leikkauksia – tarkemmin sanottuna 
komissio ehdottaa seuraavalla ohjelmakaudella vuoden 2011 kiinteinä hintoina 
taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen koheesion rahoitusta koskevia 5,1 prosentin 
kokonaisleikkauksia, joihin sisältyvät lähentymisalueiden rahoitusta (siirtymäalueita 
lukuun ottamatta) koskeva 20,2 prosentin leikkaus, kilpailukykyalueiden rahoitusta 
koskeva 5,6 prosentin vähennys ja koheesiorahaston määrärahoja koskeva 2,9 prosentin 
vähennys;

7. panee tyytyväisenä merkille komission aikeet sisällyttää budjettikohta "Syrjäisimmät 
alueet ja alueet, joiden väestöntiheys on erittäin alhainen" vuosien 2014–2020 
monivuotiseen rahoituskehykseen, koska tämä luo selkeämmän yhteyden näille alueille 
osoitettujen määrärahojen ja niiden tavoitteiden välille;

8. pyytää kiinnittämään huomiota siihen, että seuraavassa monivuotisessa 
rahoituskehyksessä on huomioitava joidenkin eurooppalaisten alueiden siirtyminen 
"syrjäisimpien alueiden" kategoriaan kaudella 2014–2020; kehottaa komissiota laatimaan 
talousarvioennusteensa tämän mukaisesti.
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