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PERUSTELUT

JOHDANTO
Komissio pyrkii luomaan parlamentin tuella myönteisempiä talousnäkymiä ja toimia kasvun 
ja työllisyyden hyväksi vuonna 2012. Tässä yhteydessä komissio tunnustaa Euroopan unionin 
talousarvion ratkaisevan tärkeän aseman vipuvaikuttajana ja ylläpitäjänä toimille, joita 
toteutetaan jäsenvaltioiden talousarvioista. Komissio on siis vahvistanut kolme painopistealaa 
vuoden 2012 talousarvioesityksessä eli kasvuun investointi julkisen talouden vakauttamisen 
puitteissa, Eurooppa 2020 -strategian määrärahojen vahvistaminen sekä Lissabonin 
sopimuksen painopistealojen vahvistaminen, samalla kun kiinnitetään asianmukaisesti 
huomiota nykytilanteeseen ja keskitytään tarpeeseen arvioida suoritusta ja todellisia tarpeita 
perusteellisesti.

Valmistelija on komission kanssa samaa mieltä siitä, että on tarpeen vahvistaa Euroopan 
unionin yhteistoimintaa ja hyödyntää koheesiopolitiikan ja muiden politiikkojen synergiaa 
paikan päällä, ja haluaa korostaa, että koheesiopolitiikka on investointipolitiikka, jonka
tarkoituksena on edistää kehitystavoitteita alueilla tukemalla niitä, joiden kehitys on jäänyt 
jälkeen.

Nykytilanteessa nämä tavoitteet edellyttävät komission laajempaa osallistumista niiden 
jäsenvaltioiden avustamiseen, joilla on ongelmia koheesiopolitiikan täytäntöönpanossa.

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 sekä 
ohjelmakaudella 2000–2006 päättyviin hankkeisiin osoitetut varat. Valmistelija katsoo, että 
ainoa toimielin, jolla on käytettävissään tietoa kaikkien alueiden todellisista 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:
rakennerahastot (EAKR ja ESR) 40 945,9 miljoonaa euroa ja koheesiorahasto 
11 793,0 miljoonaa euroa. Maksumäärärahojen 8,4 prosentin kasvu vahvistaa vuonna 2010 
alkaneen nopeutuneen toteutustrendin ja osoittaa, että kauden 2007–2013 koheesiopolitiikka 
on päässyt täyteen vauhtiin, mikä tarkoittaa myös, että vuonna 2013 on vielä odotettavissa 
maksujen huomattavaa nousua. 

TÄRKEIMMÄT POLIITTISET TULOKSET VUOTTA 2012 SILMÄLLÄ PITÄEN
Komission vahvistamat tärkeimmät poliittiset tulokset ovat koheesiopolitiikan sovittaminen 
yhteen Eurooppa 2020 -tavoitteiden kanssa ja monivuotisten tavoitteiden saavuttaminen 
stimuloimalla vähiten kehittyneiden jäsenvaltioiden ja alueiden kasvupotentiaalia ja 
työllisyyttä ja vahvistamalla alueiden kilpailukykyä sekä edistämällä alueellisen integraation 
vahvistumista. Lisäksi komissio odottaa tuloksia EU:n Itämeri-strategian ja Tonava-strategian 
täytäntöönpanosta kaikilta osin. Erityisen tärkeää on hyväksyä oikeudellinen kehys ja 
toteutusmekanismit tulevaa ohjelmakautta 2014–2020 varten. Komissio haluaa tältä osin 
koordinoida yhteisen strategiakehyksen valmistelun ja hyväksynnän komission osastojen 
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kanssa ja aloittaa keskustelut jäsenvaltioiden kanssa strategisista investointiprioriteeteista 
vuoden 2013 jälkeiselle kaudelle. Lisäksi viitataan sähköisten tietopalvelujen perustamiseen 
jäsenvaltioihin ja alueille hankkeiden rahoitusta koskevien tietojen keräämiseksi ja 
jakamiseksi sekä interaktiivisten portaalien luomiseen saajien kanssa, jotta he voivat antaa 
tiedot vain yhden kerran ja seurata internetissä hakemuksen ja maksujen edistymistä 
("sähköinen koheesio").

PILOTTIHANKKEET JA TEKNINEN APU

Jäsenet ovat tänä vuonna esittäneet vain vähän ehdotuksia mahdollisiksi pilottihankkeiksi tai 
valmistelutoimiksi; useimmat ehdotukset koskevat pääosin aiemmin hyväksyttyjen toimien 
jatkamista. 

Komissiota on kuultu epävirallisesti tarpeesta jatkaa voimassa olevia pilottihankkeita ja 
valmistelutoimia ja se tuki näiden jatkamista : valmistelutoimi "Alueellisen ja paikallisen 
yhteistyön tehostaminen tuomalla EU:n aluepolitiikkaa esille maailmanlaajuisesti" ja 
"Hallinnointimallin määrittely Euroopan unionin Tonavan aluetta varten – parempaa ja 
tehokkaampaa koordinointia" sekä pilottihanke "Yhteisen alueellisen identiteetin, 
kansakuntien keskinäisen sovun sekä taloudellisen ja sosiaalisen yhteistyön, 
yleiseurooppalainen osaamis- ja asiantuntemusfoorumi mukaan lukien, edistäminen 
Tonavan makroalueella".

Ainoa uusi ehdotettu valmistelutoimi on EU:n Atlantti-strategian Atlantti-foorumi, jossa 
ehdotetaan sellaisen poikittaisen toimintasuunnitelman määrittelemistä, jossa on esitetty 
konkreettiset tavoitteet, joita sovelletaan vuodesta 2014 alkaen ja johon Atlanttia koskevien 
asioiden sidosryhmät osallistuvat aktiivisesti. Toimintasuunnitelman olisi liityttävä kiinteästi 
aluepolitiikkaan ja yhdennettyyn meripolitiikkaan ja sillä olisi helpotettava synergiaa muiden 
EU:n politiikkojen kanssa. Tässä yhteydessä valmistelutoimesta pitäisi rahoittaa sidosryhmien 
vuoropuhelufoorumi (Atlantti-foorumi), jonka tarkoituksena on määritellä EU:n Atlantti-
strategian ensisijaiset hankkeet ja hallinto sekä laatia ja määritellä toimintasuunnitelma.

Komissio on saman epävirallisen esiarviointimenettelyn yhteydessä tukenut myös, että 
jatketaan toimea "Tekninen apu Euroopan unionin Itämeren aluetta koskevalle 
strategialle ja sitä koskeva tiedotus sekä tietämyksen lisääminen makroalueita 
koskevasta strategiasta", joten siitä olisi jätettävä tarkistus talousarvioesitykseen.
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EHDOTUKSET

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

1. katsoo, että talousarvioesitykseen otsakkeeseen 1 b otetut määrät vastaavat unionin 
aluepolitiikan tarpeita ja tavoitteita, ja edellyttää siksi, että kaikki komission ehdottamat 
otsakkeen 1 b budjettikohtien määrärahat säilytetään entisellään tai tarvittaessa 
palautetaan;

2. korostaa, että aluepolitiikan vaikuttava ja tehokas täytäntöönpano on keskeisen tärkeää 
Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden saavuttamisen kannalta, koska se myötävaikuttaa 
alueellisten erojen tehokkaan vähentämisen lisäksi myös vakaan ja kestävän kasvun ja 
työpaikkojen luomisen edellyttämän sopivan kehyksen luomiseen;

3. panee tyytyväisenä merkille, että otsakkeen 1 b maksusitoumusmäärärahoja on lisätty 
3,4 prosenttia 52 738,9 miljoonaan euroon ja että maksumäärärahoja on lisätty 
8,4 prosenttia 45 134,8 miljoonaan euroon vuoteen 2011 verrattuna, ja ottaa huomioon, 
että viimeksi mainittu määrä sisältää 35,2 prosentin leikkauksen (nyt 
3 110 miljoonaa euroa) maksamatta oleviin sitoumuksiin kaudella 2000–2006, mikä 
aiheutuu tämän ohjelmointikauden päättämisestä vuonna 2012;

4. pyytää komissiota tukemaan kaikkia aluekehitysvaliokunnan otsakkeeseen 1 b ehdottamia 
pilottihankkeita, valmistelutoimia ja teknisen avun toimia ja toteuttamaan ne;

5. panee tyytyväisenä merkille komission aikomuksen, jota myös Eurooppa-neuvosto tukee, 
lisätä synergiaa nykyisten tietyille jäsenvaltioille tarjottavien lainaohjelmien ja 
rakennerahastojen välillä, jotta voitaisiin lisätä kilpailukykyä ja kasvua, ja kehottaa 
komissiota lisäämään ponnistelujaan sellaisten tapojen löytämiseksi, joilla voidaan 
tehokkaasti parantaa jäsenvaltioiden yleistä kapasiteettia panna koheesiopolitiikan 
ohjelmat täytäntöön tehokkaasti.


