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EHDOTUKSET

Aluekehitysvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa budjettivaliokuntaa sisällyttämään seuraavat 
ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1. katsoo, että alustavaan talousarvioesitykseen (ATE) aluepolitiikkaa varten otetut määrät 
vastaavat Euroopan unionin tarpeita, kun se pyrkii vähentämään alueellista eriarvoisuutta 
ja täyttämään Lissabonin ja Göteborgin tavoitteet; pyytää siksi, että kaikki ATE:n 
budjettikohdat säilytetään ennallaan tai tarvittaessa palautetaan;

2. kannustaa komissiota sen pyrkimyksissä edistää muuhun kuin tukirahoitukseen 
perustuvien innovatiivisten rahoitusmuotojen ja rahoitusjärjestelyjä koskevien välineiden 
käyttöä, jotta lisätään kauden 2007–2013 ohjelmien rahoitusmahdollisuuksia, ja etenkin 
välineitä, joilla helpotetaan pk-yritysten riskipääoman ja mikroluottojen saantia; pyytää 
tässä yhteydessä komissiota antamaan parlamentille tietoa budjettikohdasta 13 03 24 
vuodesta 2008 alkaen rahoitetun valmistelutoimen toiminnasta sekä tämän toimen 
aiheuttamista tulevista jatkotoimista;

3. on yhdessä komission ja neuvoston kanssa samaa mieltä siitä, että Euroopan talouden 
elvytyssuunnitelman yhteydessä tehdyt lainsäädäntömuutokset myötävaikuttavat siihen, 
että rakennerahastoista tulee Euroopan talouden elvytyksen arvokas väline vuonna 2010; 
pyytää tässä yhteydessä jäsenvaltioita varmistamaan, että uusia keinoja ja 
yksinkertaistettuja menettelyjä käytetään optimaalisesti, jotta nopeutetaan 
täytäntöönpanoa ja stimuloidaan taloudellista toimintaa; vaatii lisäksi jäsenvaltioita 
varmistamaan, että menettelyjen yksinkertaistaminen ei johda julkisten varojen 
väärinkäyttöön;

4. panee merkille, että Erasmus -pilottihankkeeseen osoitettiin 2 miljoonaa euroa vuonna 
2009, että täysi määrä maksettiin vuonna 2009 eikä vuodelle 2010 ole suunniteltu 
määrärahoja tai maksuja; pyytää komissiota antamaan parlamentille tietoja toimista, joita 
on toteutettu parlamentin pyynnöstä täytäntöönpantujen kolmen pilottihankkeen 
yhteydessä;

5. panee merkille, että "alueellinen kilpailukyky ja työllisyys" -tavoitteen 
maksusitoumusmäärärahoja on leikattu 372 536 823 euroa vuoteen 2009 verrattuna, ja 
pohtii, onko leikkaus on linjassa sen kanssa, että on tarpeen stimuloida taloutta ja luoda 
työpaikkoja Euroopan kehittyneissä kansantalouksissa, jotta voidaan säilyttää ja lisätä 
kilpailukykyä maailmanlaajuisesti.

LYHYET PERUSTELUT

Kuten valiokunta on toistuvasti huomauttanut, antaessaan talousarviota koskevia säädöksiä 
Euroopan komissio on arvioinut talousarvioon liittyviä tarpeita ottaen huomioon 
Eurooppa-neuvoston päätökset, toimielinten sopimuksen määräykset, edellisillä 
ohjelmakausilla päättyviin hankkeisiin liittyvät varat, todelliset maksuvelvoitteet sekä 
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meneillään olevan kauden todennäköiset ennakkomaksupyynnöt. Näin ollen maksut 
nousevat yhteensä 4,1 prosenttia, joka kattaa sekä välimaksut että maksamatta olevat 
sitoumukset ohjelmakaudelta 2000–2006. Suurin osa maksuista vuonna 2010 on 
välimaksuja, kun toimintaohjelmat pääsevät vauhtiin ja lainsäädännön muutoksilla 
käyttöönotetut yksinkertaistetut menettelyt tulevat voimaan.

Komission mukaan koheesiopolitiikan vuoden 2010 talousarvio on suunniteltu 
nopeuttamaan sitä, että talouskriisistä toivutaan täysimääräisesti. Rahoitusvälineiden, kuten 
JASPERS, lisääntynyt käyttö on siksi suunnitelmissa merkittävien hankkeiden 
käynnistämisen samoin kuin välttämättömän uudelleenohjelmoinnin helpottamiseksi, jotta 
tuetaan investointeja energiatehokkuuteen, vähähiilisen ja uusiutuvan energian 
teknologiaan sekä toimiin ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Ns. kiihtyvyysperiaatteen 
mukaisesti maksumäärärahat, joita on 30 928,2 miljoonaa euroa (mukaan lukien 
koheesiorahasto), käytetään täysimääräisesti välimaksuihin.

Parlamentti pyysi vuonna 2009 REGI-valiokunnan aloitteesta kolmen pilottihankkeen 
käynnistämistä, jotka kattavat romaniyhteisöjen integraation, EU:n aluepolitiikan 
edistämisen maailmanlaajuisesti sekä Erasmus-ohjelman vaaleilla valituille paikallisille ja 
alueellisille edustajille. Näin vaalikauden alkuvaiheessa ja jotta varmistetaan moitteeton 
varainhoito, valmistelija katsoo, että ennen uusien pilottihankkeiden ehdottamista 
valiokunnan pitää mahdollisimman yksityiskohtaisesti ottaa selvää toimista, joita on 
toteutettu vuoden 2009 talousarviosta rahoitettujen hankkeiden täytäntöönpanemiseksi.
Lopuksi on todettava, että tällaisena aikana, jolloin Euroopan talouden elpyminen on vielä 
hyvin orastavassa vaiheessa ja erittäin riippuvainen merkittävistä julkisista määrärahoista 
ja vaikka koheesiopolitiikan varoja hoidetaan mekanistisesti, vaikuttaa melkoisen 
ristiriitaiselta, että EAKR:n sitoumuksia kohdassa "alueellinen kilpailukyky ja työllisyys" 
on leikattu 372 536 823 eurolla vuoteen 2009 verrattuna. Tästä syystä on oikeutettua 
tarkastella, onko tämä leikkaus on linjassa sen kanssa, että on tarpeen stimuloida taloutta ja 
luoda työpaikkoja Euroopan kehittyneissä kansantalouksissa, jotta voidaan säilyttää ja 
lisätä kilpailukykyä maailmanlaajuisesti.


