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EHDOTUKSET

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

1. muistuttaa, että EU:n talousarvio on ensisijaisesti investointitalousarvio, sillä 94 prosenttia 
sen kokonaismäärästä investoidaan jälleen jäsenvaltioihin, ja että paikallis- ja 
alueviranomaiset vastaavat huomattavasta osasta unionin julkisia menoja;

2. painottaa, että koheesiopolitiikka on ratkaisevan tärkeä taloudellisen, sosiaalisen ja 
alueellisen yhteenkuuluvuuden edistämisessä, työpaikkojen ja kasvun luomisessa sekä 
kansantalouden tasapainottamisessa;

3. kehottaa asettamaan etusijalle EU:n, sen jäsenvaltioiden sekä paikallisten ja alueellisten 
talousarvioiden välisen synergian luomisen; pyytää komissiota esittämään selkeää 
tosiasioihin perustuvaa tietoa siitä, kuinka EU:n talousarvion avulla voitaisiin edistää 
investointien lisäämistä eri tasoilla; kehottaa jäsenvaltioita hyödyntämään täysimääräisesti 
Euroopan investointipankin ja uuden hankejoukkolainoja koskevan välineen tarjoamia 
lisärahoitusmahdollisuuksia kaikilla tasoilla; on myös tyytyväinen siihen, että 
rahoitusvälineiden käyttö ulotetaan koheesiopolitiikan mukaisesti kaikkiin temaattisiin 
tavoitteisiin ja kaikkiin yhteisen strategiakehyksen rahastoihin;

4. on huolestunut siitä, että koheesiopolitiikan rahoituksen leikkaukset seuraavassa 
monivuotisessa rahoituskehyksessä heikentävät kansallisten, alueellisten ja paikallisten 
viranomaisten mahdollisuuksia investoida älykkääseen, kestävään ja osallistavaan 
kasvuun; painottaa, että koheesiopolitiikan rahoitus olisi pidettävä vähintäänkin nykyisellä 
tasolla;

5. pyytää toimielimiä parantamaan nykyisiä säännöksiä, jotta tiettyjen jäsenvaltioiden alueet, 
jotka kärsivät rahoituskriisistä erityisen paljon, voivat käyttää paremmin hyväkseen 
rakenne- ja koheesiorahastojen varoja, ja jotta estettäisiin ennakoidut määrärahojen 
mittavat vapautumiset;

6. korostaa, että makrotaloudellisten ehtojen asettaminen ei ole hyväksyttävää, koska se voi 
vaikeuttaa koheesiopolitiikan täytäntöönpanoa ja vaarantaa pitkän aikavälin velvoitteiden 
täyttämisen; muistuttaa, että makrotaloudelliset ehdot haittaisivat eniten tukea tarvitsevia 
alueita, ja painottaa, että paikallis- ja alueviranomaisia ei saisi rangaista jäsenvaltioiden 
kansallisen tason ongelmista; korostaa lisäksi vastustavansa suoritusvarausta, koska se 
voisi saada alueet valitsemaan kunnianhimoisempien ja innovatiivisempien hankkeiden 
sijasta hankkeita, joissa on helpommin saavutettavat tavoitteet;

7. katsoo, että on välttämätöntä keskittyä muutamiin ensisijaisiin temaattisiin tavoitteisiin; 
painottaa kuitenkin, että tarvitaan joustavuutta, jotta jäsenvaltiot ja alueet voivat saavuttaa 
mahdollisimman hyvin yhteiset tavoitteet siten, että samalla otetaan huomioon alueelliset, 
taloudelliset ja sosiaaliset erityispiirteet.
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