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LYHYET PERUSTELUT

Koheesiorahastosta avustetaan Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 
177 artiklan ja pöytäkirjan N:o 28 mukaisesti jäsenvaltioita, joiden BKTL asukasta kohden on 
alle 90 prosenttia suhteessa EU-27:n keskiarvoon, investoinneissa TEN-T-liikenneverkkoihin 
ja ympäristöön. Komission ehdotuksessa esitetään perussopimusta soveltaen, että 
koheesiorahastosta tuetaan ympäristöalalla investointeja ilmastonmuutokseen sopeutumiseen, 
riskien ehkäisemiseen, vesi- ja jätealoihin sekä kaupunkiympäristöön. Myös 
energiainvestoinnit olisivat tukikelpoisia, jos niistä on selvää ympäristönsuojelullista etua. 
Liikenteen alalla koheesiorahastosta tuetaan komission ehdotuksen mukaan Euroopan 
laajuisia liikenneverkkoja koskevia investointeja sekä sellaisia liikennejärjestelmiä ja 
kaupunkiliikennettä, jotka aiheuttavat vähän hiilidioksidipäästöjä.

Komissio ehdottaa, että rahastolle osoitetaan 68,7 miljardia euroa (vuoden 2011 kiinteinä 
hintoina). Määrää ei mainita tässä koheesiorahastoa koskevassa asetuksessa vaan kaikkia 
rahastoja koskevista yhteisistä säännöksistä annetussa asetusehdotuksessa [yhteisiä 
säännöksiä koskeva asetus] 1. Vertailun vuoksi voidaan todeta, että nykyisessä monivuotisessa 
rahoituskehyksessä koheesiorahastolle osoitettiin noin 71 miljardia euroa (vuoden 2011 
kiinteinä hintoina). 

miljardia euroa vuoden 2011 
kiinteinä hintoina

Monivuotinen 
rahoituskehys 2007–
2013

Monivuotinen 
rahoituskehys 2014–
2020

Muutos

EAKR 203 183 - 10 %
ESR 78 84 + 8 %
Koheesiorahasto 71 69 - 3 %
Yhteensä 354 336 - 5,3 %
Pyöristämisen vuoksi yhteenlasketut määrät eivät mahdollisesti vastaa kaikkien esitettyjen lukujen summaa.

Valmistelija pitää määrärahojen vähentämistä valitettavana ja palauttaa mieliin parlamentin 
8. kesäkuuta 2011 antamassaan päätöslauselmassa esittämän näkemyksen, että "seuraavaa 
monivuotista rahoituskehystä varten tarvitaan vähintään 5 prosentin lisäys" vuoden 2013 
tasoon nähden, jotta unionin sovitut poliittiset ja oikeudelliset tavoitteet saavutetaan, ja että 
koheesiopolitiikkaan "nykyisellä rahoitusohjelmakaudella myönnetyt määrät olisi 
vähintäänkin säilytettävä ennallaan seuraavalla rahoitusohjelmakaudella". 

Lisäksi 68,7 miljardin euron kokonaismäärästä 10 miljardia euroa erotettaisiin keskeisten 
kuljetusverkkojen rahoittamiseen osana Verkkojen Eurooppa -välinettä. On huomattava, että 
nämä 10 miljardia euroa osoitetaan edelleen jäsenvaltioille, joiden BKTL asukasta kohden on 
alle 90 prosenttia suhteessa EU-27:n keskiarvoon, mutta ne osoitetaan suoraan keskeisten 
kuljetusverkkojen rahoittamiseen kyseisissä jäsenvaltioissa ja vähennetään vastaavasti 
kansallisista rahoitusosuuksista määräsuhteessa. On myös korostettava, että näissä hankkeissa 

                                               
1 COM(2011) 615.
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noudatetaan tarkistettuja TEN-T-suuntaviivoja, joista parhaillaan keskustellaan. Lopuksi 
todettakoon, että näihin 10 miljardiin euroon sovelletaan koheesiorahaston suotuisampia 
rahoitustuen ehtoja (jopa 85 prosentin osarahoitusosuus, joka on korkeampi kuin Verkkojen 
Eurooppa -välineen yhteydessä sovellettava 50 prosentin osuus). 

TARKISTUKSET

Budjettivaliokunta pyytää asiasta vastaavaa aluekehitysvaliokuntaa sisällyttämään 
mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi
1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. palauttaa mieliin 8. kesäkuuta 2011 
antamansa päätöslauselman aiheesta 
"Sijoittaminen tulevaisuuteen: uusi 
monivuotinen rahoituskehys 
kilpailukykyistä, kestävää ja osallistavaa 
Euroopan unionia varten"1; muistuttaa, 
että seuraavassa monivuotisessa 
rahoituskehyksessä tarvitaan riittävästi 
lisävaroja, jotta unioni kykenee 
huolehtimaan nykyisistä poliittisista 
painopisteistään ja Lissabonin 
sopimuksen mukaisista uusista tehtävistä 
sekä reagoimaan odottamattomiin 
tapahtumiin; huomauttaa, että vaikka 
seuraavan monivuotisen 
rahoituskehyksen määrärahojen tasoa 
korotettaisiin vähintään viisi prosenttia 
vuoden 2013 tasoon verrattuna, voidaan 
vain rajoitetusti edistää sitä, että unionin 
sovitut tavoitteet saavutetaan, unionin 
sitoumukset täytetään ja unionin 
yhteisvastuullisuuden periaatetta 
noudatetaan; haastaa neuvoston – ellei se 
kannata tätä lähestymistapaa –
määrittämään selvästi, mitkä sen 
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poliittisista painopisteistä tai hankkeista 
voitaisiin kokonaan hylätä niiden 
todistetusta eurooppalaisesta lisäarvosta 
huolimatta;
_________________
1 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0266.

Tarkistus 2

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi
1 b kohta (uusi)

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi Tarkistus

1 b. muistuttaa erityisesti 8. kesäkuuta 
2011 antamassaan päätöslauselmassa 
"Sijoittaminen tulevaisuuteen: uusi 
monivuotinen rahoituskehys 
kilpailukykyistä, kestävää ja osallistavaa 
Euroopan unionia varten" 
korostaneensa, että "menestyksellinen ja 
tehokkaampi koheesiopolitiikka edellyttää 
riittävästi määrärahoja", ja todenneensa, 
että "nykyisellä rahoitusohjelmakaudella 
myönnetyt määrät olisi vähintäänkin 
säilytettävä ennallaan seuraavalla 
rahoitusohjelmakaudella";

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Euroopan parlamentti kehotti 8 
päivänä kesäkuuta 2011 antamassaan 
päätöslauselmassa "sijoittamisesta 
tulevaisuuteen: uusi monivuotinen 
rahoituskehys kilpailukykyistä, kestävää 
ja osallistavaa Euroopan unionia varten", 
että "koheesiopolitiikka tuottaa 
kiistattomasti eurooppalaista lisäarvoa, 
koska se on vakiinnuttanut paikkansa 
kasvun ja työpaikkojen 
luomismekanismina sekä lähentymisen, 
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kestävän kehityksen ja solidaarisuuden 
välineenä ja on jo vuosikymmeniä ollut 
yksi unionin tärkeimpiä, näkyvimpiä ja 
menestyksekkäimpiä politiikkoja". 
Parlamentti huomautti kuitenkin, että 
nykyaikaisessa koheesiopolitiikassa on 
toteutettava lukuisia rakenteellisia 
uudistuksia erityisesti yksinkertaistamista 
silmällä pitäen, vastattava unionin 
keskeisiin haasteisiin ja edistettävä 
synergiaa käytännössä muiden 
politiikkojen ja välineiden kanssa. 
Parlamentti oli vakuuttunut siitä, että 
EU:n koheesiopolitiikan pitäisi säilyä 
koko EU:n laajuisena politiikkana, jossa 
kaikilla EU:n alueilla on mahdollisuus 
saada käyttöönsä voimavaroja, kokemusta 
ja tukea.

Perustelu

Aiheesta "Sijoittaminen tulevaisuuteen: uusi monivuotinen rahoituskehys kilpailukykyistä, 
kestävää ja osallistavaa Euroopan unionia varten" 8. kesäkuuta 2011 annetun Euroopan 
parlamentin päätöslauselman 64 kohta.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 b) Euroopan parlamentti korosti 
8 päivänä kesäkuuta 2011 antamassaan 
päätöslauselmassa lisäksi, että 
menestyksellinen ja tehokkaampi 
koheesiopolitiikka edellyttää riittävästi 
määrärahoja ja että sille nykyisellä 
rahoitusohjelmakaudella myönnetyt 
määrät olisi vähintäänkin säilytettävä 
ennallaan seuraavalla 
rahoitusohjelmakaudella, jotta voidaan 
tehostaa toimia EU:n alueiden välisten 
kehityserojen kaventamiseksi. 
Monivuotisessa rahoituskehyksessä 2007–
2013 koheesiorahastolle osoitettiin 
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71 miljardia euroa (vuoden 2011 kiinteinä 
hintoina). Komissio ehdottaa kuitenkin, 
että rahastolle osoitetaan vuosiksi 2014–
2020 68,7 miljardia euroa (vuoden 2011 
kiinteinä hintoina), mikä merkitsisi 
3 prosentin vähennystä vuosiin 2007–
2013 nähden.

Perustelu

Aiheesta "Sijoittaminen tulevaisuuteen: uusi monivuotinen rahoituskehys kilpailukykyistä, 
kestävää ja osallistavaa Euroopan unionia varten" 8. kesäkuuta 2011 annetun Euroopan 
parlamentin päätöslauselman 67 kohta.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Rakennerahastojen ja koheesiorahaston 
toimintaa koskevat uudet puitteet asetetaan 
Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan 
sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, 
Euroopan maaseudun kehittämisen 
maatalousrahastoa ja Euroopan meri- ja 
kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä 
säännöksistä ja Euroopan 
aluekehitysrahastoa, Euroopan 
sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa 
koskevista yleisistä säännöksistä sekä 
asetuksen (EY) N:o 1083/2006 [yhteisiä 
säännöksiä koskeva asetus] kumoamisesta 
[…] annetussa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksessa (EU) N:o […]/2012. 
On tarpeen määritellä koheesiorahaston 
toiminnan tavoitteet uudessa 
puitekehyksessä, kun otetaan huomioon 
sille perussopimuksessa annetut tehtävät.

(2) Rakennerahastojen ja koheesiorahaston 
toimintaa koskevat uudet puitteet asetetaan 
Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan 
sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, 
Euroopan maaseudun kehittämisen 
maatalousrahastoa ja Euroopan meri- ja 
kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä 
säännöksistä ja Euroopan 
aluekehitysrahastoa, Euroopan 
sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa 
koskevista yleisistä säännöksistä sekä 
asetuksen (EY) N:o 1083/2006 [yhteisiä 
säännöksiä koskeva asetus] kumoamisesta 
[…] annetussa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksessa (EU) N:o […]/2012. 
On tarpeen määritellä koheesiorahaston 
toiminnan tavoitteet uudessa 
puitekehyksessä, kun otetaan huomioon 
sille perussopimuksessa annetut tehtävät. 
Olisi myös edistettävä koheesiorahaston ja 
muiden liikennettä, energiaa, ilmastoa ja 
ympäristöpolitiikkaa koskevien unionin 
välineiden ja ohjelmien välistä synergiaa.
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Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Unioni voi koheesiorahaston 
välityksellä osallistua
perustamissopimuksen 11 ja 191 artiklassa 
määrättyjen unionin ympäristötavoitteiden 
toteuttamiseen tähtääviin toimiin.

(3) Unionin olisi koheesiorahaston 
välityksellä myös osallistuttava
perustamissopimuksen 11 ja 191 artiklassa 
määrättyjen unionin ympäristötavoitteiden 
toteuttamiseen tähtääviin toimiin.

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Euroopan laajuisia liikenneverkkoja 
koskevien koheesiorahastosta 
rahoitettavien hankkeiden on oltava 
unionin suuntaviivoista Euroopan laajuisen 
liikenneverkon kehittämiseksi 7 päivänä 
heinäkuuta 2010 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 
661/2010/EU mukaisia. Toimien 
keskittämiseksi etusijalle olisi asetettava 
Euroopan yhteistä etua koskevat hankkeet, 
jotka on määritelty kyseisessä päätöksessä.

(4) Euroopan laajuisia liikenneverkkoja 
koskevien koheesiorahastosta 
rahoitettavien hankkeiden on oltava 
unionin suuntaviivoista Euroopan laajuisen 
liikenneverkon kehittämiseksi annetussa 
asetuksessa (EU) N:o [...]/20121

esitettyjen suuntaviivojen mukaisia. 
Toimien keskittämiseksi etusijalle olisi 
asetettava Euroopan yhteistä etua koskevat 
hankkeet, jotka on määritelty kyseisessä 
päätöksessä. 
______________
1 EUVL L …

Perustelu

On syytä viitata TEN-T-suuntaviivoihin, joista parhaillaan neuvotellaan.
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Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(7 a) On tärkeää varmistaa, että ohjelman 
varainhoito on moitteetonta ja että 
ohjelma on toteutukseltaan 
mahdollisimman tehokas ja 
käyttäjäystävällinen. Samanaikaisesti on 
syytä varmistaa sen oikeusvarmuus ja 
helppo hyödynnettävyys osallistujien 
kannalta. Koska koheesiorahaston 
toimissa sovelletaan yhteistyössä 
toteutetun hallinnointitavan periaatetta, 
jäsenvaltioiden olisi pidättäydyttävä 
laatimasta lisäsääntöjä, jotka tekevät 
varojen käytöstä edunsaajille 
monimutkaisempaa.
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