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LYHYET PERUSTELUT

ALKUHUOMAUTUKSET
Rahoituskriisin ja meneillään olevan laskusuhdanteen vuoksi komissio on toteuttanut 
parlamentin tuella toimia, joilla aluekehitysmäärärahojen käyttöä nopeutetaan talouden 
tehokasta elvytystä koskevan unionin suunnitelman mukaisesti. Tämä näkyy vuoden 2011 
talousarvioesityksessä, jossa maksusitoumusmäärärahat ovat nousseet 3,2 prosenttia ja 
maksumäärärahat 16,9 prosenttia 42 540,8 miljoonaan euroon. Komission mukaan 
määrärahojen käytön toivottu nopeuttaminen onkin johtanut siihen, että budjettikohdan 
määrärahojen käyttöaste on vuonna 2010 saavuttanut 57 prosenttia. Tätä seikkaa sekä sitä, 
että ohjelmien toteutus on käytännössä päässyt nyt vauhtiin, voidaankin pitää menestyksenä.

TALOUSARVIOESITYKSEN MÄÄRÄRAHOJEN PALAUTTAMINEN
Tehdessään talousarviota koskevia valmistelujaan komissio on arvioinut talousarvioon 
liittyviä tarpeita ottaen huomioon vuoden 2005 Eurooppa-neuvoston päätökset, vuosia 2007–
2013 koskevien rahoitusnäkymien ja toimielinten välisen sopimuksen määräykset, 
ohjelmakaudella 2000–2006 päättyviin hankkeisiin osoitetut varat sekä meneillään olevan 
kauden todennäköiset ennakkomaksupyynnöt. Valmistelija katsoo, että ainoa toimielin, jolla 
on käytettävissään tietoa kaikkien Euroopan alueiden yleisistä budjettitarpeista, on komissio. 
Niinpä hän ehdottaa, että kaikki neuvoston esittämät leikkaukset perutaan ja että komission 
talousarvioesityksessä alun perin ehdottamat määrät palautetaan.

VAROJEN JAKAUTUMINEN RAHASTOJEN KESKEN
Varat jaetaan eri rahastojen kesken seuraavasti:
Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR): 25,6 miljardia euroa, koheesiorahasto: 
7,7 miljardia euroa ja Euroopan sosiaalirahasto (ESR): 9 miljardia euroa. Valmistelija 
korostaa tässä yhteydessä, kuinka tärkeä ESR on alueellisen talouselvytyksen kannalta, koska 
sille osoitetaan käytettävissä olevista varoista yli 20 prosenttia. Rahasto on ja sen täytyy pysyä 
keskeisenä välineenä, jota hyödyntävät sekä yritykset että paikallis- ja alueviranomaiset 
hallinnoidessaan nykytaloudelle ominaisen taloudellisen toiminnan dynaamisia muutoksia. 
Rahaston avulla on siis pyrittävä löytämään oikeudenmukainen tasapaino liike-elämän 
edellyttämän joustavuuden ja työpaikkojen turvaamiseen, urakehitykseen ja työntekijöiden 
koulutukseen liittyvien tarpeiden välille. Valmistelijan mielestä se on välttämätön osa kaikkia 
paikallisia talousstrategioita.

EUROOPAN TALOUDEN ELPYMINEN JA VIHREÄMMÄN JA KESTÄVÄMMÄN TALOUSMALLIN 
EDISTÄMINEN
Euroopan talouden elvytyssuunnitelma ei tarkoita, että ennennäkemättömään yleiseen 
rahoituskriisiin reagoitaisiin paniikissa. Suunnitelma on läheisesti kytköksissä unionin 
ehdottamaan uuteen talousstrategiaan, jonka julkituotuna tavoitteena on kehittää älykäs, 
kestävä ja osallisuutta edistävä talousjärjestelmä, jossa työllisyysaste ja tuottavuus ovat 
korkeita ja jossa korostetaan sosiaalista yhteenkuuluvuutta. Tämä konkretisoituu siinä, että 
vuosina 2009 ja 2010 hyväksyttyjen hiilidioksidin talteenottoa ja varastointia, 
merituulivoimaa ja energiainfrastruktuuria koskevien energiahankkeiden käytännön 
toteutukseen osoitettiin miljardi euroa ja maaseudun laajakaistahankkeiden rahoitukseen 
osoitettiin 500 miljoonaa euroa.
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MAKSATTAMATTA OLEVIEN SITOUMUSTEN KEHITYS
Komission mukaan maksattamatta olevien sitoumusten määrä nousi vuosina 2009 ja 2010 
yhteensä 16,8 prosenttia eli 14,2 miljardiin euroon. Kasvu oli suurinta EAKR:ssa: sen 
maksattamatta olevat sitoumukset nousivat 9,8 miljardiin euroon ja suhteessa eniten nousi 
rajatylittävän yhteistyön maksattamatta oleva määrä (67,6 prosenttia).
Monivuotisessa rahoitussuunnitelmassa on normaalia, että on maksattamatta olevia 
sitoumuksia, jotka maksetaan, kun maksuehdot täyttyvät. On kuitenkin huolestuttavaa, että 
rajatylittävän yhteistyön maksattamatta olevat sitoumukset lisääntyivät 67,6 prosenttia. 
Valmistelija kehottaakin komissiota selvittämään tämän mittavan kasvun syitä.

TÄRKEIMMÄT POLIITTISET TULOKSET VUOTTA 2011 SILMÄLLÄ PITÄEN
Komissio julkaisi odotetuista poliittisista tuloksista luettelon, jossa erityisen tärkeänä pidetään 
sitä, että toiminta sovitetaan yhteen Eurooppa 2020 -vision kanssa edistämällä älykästä, 
vihreämpää ja kilpailukykyistä alueellisten talouksien kasvua. Tässä mielessä on erittäin 
tärkeää, että komissio pyrkii lisäämään kansallisten ja alueellisten viranomaisten
tietoisuutta ja vastuuta Eurooppa 2020 -tavoitteista. Samoin on tärkeää, että komissio 
korostaa, että toimintamme on tärkeää unionin kriisistä selviytymisstrategian kannalta.
Vuosiksi 2009 ja 2010 komissio on kehittänyt parlamentin innokkaasti tukemana 
makroalueiden käsitteen. Vuonna 2011 makroalueiden kehittäminen tulee olemaan erityisen 
tärkeää ja huomio kohdistuu etenkin Itämeri-strategiaan sen kaikilta osin, mukaan lukien 
Venäjän osallistumista edistävä pilottihanke, sekä Tonava-strategian asianmukaiseen 
täytäntöönpanoon.

PILOTTIHANKKEET
Tänä vuonna valiokunnan jäsenet ovat esittäneet lukuisia mahdollisia pilottihankkeita 
(yhteensä kuusitoista hanketta, joista osa liittyy Tonavan makroalueen erityistarpeisiin, myös 
se, josta valmistelija laatii tämän lausunnon, joka toivottavasti saa valiokunnan tuen).
Valmistelija ehdottaa pilottihankkeen nimeksi seuraavaa:
"Yhteisen alueellisen identiteetin ja kansakuntien keskinäisen sovun edistäminen 
Tonavan makroalueella" ja siinä ehdotetaan seuraavaa:

Nuorille järjestetään koulutusohjelmia ja seminaareja, joissa pyritään tuomaan esiin Tonavan 
makroalueella elävien kansakuntien yhteinen alueellinen identiteetti ja joilla edistetään 
kansalaisvalistuksen ja kulttuurivaihtomahdollisuuksien kautta edistyksellistä, kestävää ja 
tulevaisuuteen suuntautuvaa eurooppalaista rinnakkaiseloa. Pilottihankkeella parannetaan 
siten näiden alueiden sosiaalista ja taloudellista vakautta etenkin toimin, jotka edistävät 
yhteenkuuluvuutta yhteisöjen välillä ja korostavat rajojen ylitse tehtävän yhteistyön lisäarvoa.
Tukeen oikeutettu alue on Tonavan makroalue ja sen vieressä sijaitsevat maat Euroopan 
naapuruuspolitiikkaa noudattaen. Tukikelpoisiin ohjelmiin otetaan mukaan kumppaneita 
vähintään kolmesta alueen jäsenvaltiosta.

PÄÄTELMÄ
Tässä täysin uudessa globaalissa taloustilanteessa eniten reaalitaloutta hyödyttävän 
toimintalohkon käyttöön annettavat varat ovat ratkaisevan tärkeitä, jotta toimet olisivat 
tehokkaita, edistäisivät innovaatioita ja auttaisivat kansallisia ja paikallisia talouksia 
muuntumaan onnistuneesti vihreiksi, kestäviksi ja osallisuutta edistäviksi tiedolle rakentuviksi 
talouksiksi. Näin ollen on normaalia, että pyrimme vaikuttamaan kehitykseen uusin ideoin, 
joita kaikkiin esitettyihin pilottihankkeisiin sisältyy. Valmistelija pyytää komissiota 
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toteuttamaan kaikki pilottihankkeet, jotka saavat valiokunnan tuen.

EHDOTUKSET

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

1. toteaa, että talousarvioesitykseen aluepolitiikkaa varten otetut määrät vastaavat unionin 
tarpeita, kun se pyrkii kaventamaan alueellisia eroja, ja vaatii siksi, että kaikki 
alaotsakkeen 1 b budjettikohtien määrärahat säilytetään entisellään tai tarvittaessa 
palautetaan;

2. ottaa huomioon, että rahoitussuunnitelmaa muutettiin vuosien 2011–2013 osalta, jotta 
otettaisiin huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta 
varainhoidosta 17. toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja 
komission välisen toimielinten sopimuksen1 17 kohta;

3. panee tyytyväisenä merkille, että maksusitoumusmäärärahoja korotettiin 3,2 prosenttia 
50 970 100 000 euroon, jolloin liikkumavaraa jäi 16,9 miljoonaa euroa, ja että 
maksumäärärahoja korotettiin 16,9 prosenttia 42 540 800 000 euroon, ja uskoo, että tämä 
edistää tehokkaasti Euroopan talouden elpymistä ja talouden joustavaa muutosta Eurooppa 
2020 -strategian tavoitteiden mukaisesti; on kuitenkin pahoillaan, että alaotsakkeen 
1 b liikkumavara jäi alhaiseksi, 16,9 miljoonaan euroon;

4. kehottaa komissiota tukemaan kaikkia aluekehitysvaliokunnan ehdottamia pilottihankkeita 
ja toteuttamaan ne;

5. kehottaa komissiota toteuttamaan pilottihankkeen, jolla pyritään edistämään yhteistä 
alueellista identiteettiä ja kansakuntien keskinäistä sopua muun muassa Tonavan 
makroalueella; katsoo, että pilottihankkeisiin olisi sisällytettävä nuorille järjestettäviä 
koulutusohjelmia ja seminaareja, jotka parantavat mahdollisuuksia kulttuurivaihtoon ja 
edistävät edistyksellistä, kestävää ja tulevaisuuteen suuntautuvaa eurooppalaista 
rinnakkaiseloa; katsoo, että tämä parantaisi kyseisten alueiden sosiaalista ja taloudellista 
vakautta.

                                               
1 EUVL C 139, 14.6.2006, s. 1.


