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EHDOTUKSET

Aluekehitysvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa budjettivaliokuntaa sisällyttämään 
mietintöönsä seuraavat ehdotukset:

– ottaa huomioon, että Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 
312 artiklan 2 kohdassa määrätään, että neuvosto tekee ratkaisunsa monivuotisen 
rahoituskehyksen vahvistamista koskevan asetuksen antamisesta yksimielisesti saatuaan 
Euroopan parlamentin jäsentensä ehdottomalla enemmistöllä antaman hyväksynnän;

– ottaa huomioon SEUT-sopimuksen 312 artiklan 3 kohdan, jossa selkeästi todetaan, että 
monivuotisessa rahoituskehyksessä vahvistetaan vuotuiset enimmäismäärät 
maksusitoumusmäärärahoille menoluokittain ja vuotuinen enimmäismäärä 
maksumäärärahoille, mikä edellyttää, että parlamentin ja neuvoston on monivuotisesta 
rahoituskehyksestä neuvoteltaessa pidettävä kiinni perussopimuksen mukaisista 
tehtävistään ja jätettävä koheesiopolitiikan muotoilu hyväksyttäväksi tavallisessa 
lainsäätämisjärjestyksessä SEUT-sopimuksen 177 artiklan mukaisesti;

A. ottaa huomioon, että monivuotisesta rahoituskehyksestä ja omista varoista 13. kesäkuuta 
2012 antamassaan päätöslauselmassa1>1<1} parlamentti korosti, että EU:n talousarvio –
erityisesti koheesiobudjetti – on erittäin tehokas väline, joka auttaa lisäämään sellaisia 
strategisia investointeja, jotka tuottavat eurooppalaista lisäarvoa, elvyttämään Euroopan 
taloutta ja tuottamaan talouskasvua sekä parantamaan kilpailukykyä;

B. katsoo, että vuosien 2014–2020 monivuotista rahoituskehystä on pidettävä tärkeimpänä 
välineenä määriteltäessä, onko Eurooppa 2020 -tavoitteet riittävästi saavutettu, minkä 
vuoksi meneillään olevissa neuvotteluissa on luovuttava kriisilähtökohdasta ja pyrittävä 
asianmukaiseen ja rationaaliseen budjettiin, joka takaa sekä kasvun että työllisyyden ja 
viime kädessä hyvän elintason ja turvallisuuden EU:n kansalaisille;

C. katsoo, että koheesiopolitiikkaa olisi pidettävä eurooppalaisen yhteenkuuluvuuden 
peruspilarina, koska se edistää kaikkien EU:n alueiden asianmukaista osallistumista 
yhtenäismarkkinoille;

D. katsoo kuitenkin, että koheesiopolitiikkaa on uudistettava tulossuuntautuneemmaksi ja 
edunsaajaystävällisemmäksi ja sitä myötä kustannustehokkaammaksi;

E. ottaa huomioon, että koheesiopolitiikan olisi taattava, että resurssit jaetaan tasapuolisesti, 
ja vastattava todellisiin kehitystarpeisiin EU:n kaikilla alueilla, mikä edellyttää, että 
tavoitteet ja investointipainopisteet asetetaan joustavasti, ja vaatii erityisesti investointeja 
erityisesti tutkimukseen, kehitykseen ja innovointiin Eurooppa 2020 -strategian 
täytäntöönpanon keskeisenä välineenä, joka on liitettävä koheesiopolitiikkaan sopivalla 
tavalla eli siten, että edistetään huippuosaamisen portaikon kehittämistä;

F. ottaa huomioon, että parlamentti vahvisti aiheesta "Sijoittaminen tulevaisuuteen: uusi 
monivuotinen rahoituskehys kilpailukykyistä, kestävää ja osallistavaa Euroopan unionia 
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varten" 8. kesäkuuta 2011 antamassaan päätöslauselmassa1 sitoumuksensa puolustaa 
unionin koheesiopolitiikan vahvistamista ja vaati määrärahojen asettamista 
asianmukaiselle tasolle;

G. katsoo, että 376 miljardin euron määrää, jota komissio esitti koheesiopolitiikkaan 
ehdotuksessaan asetukseksi vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen 
vahvistamisesta, olisi pidettävä vähimmäismääränä rahoituksen pitämiseksi 
asianmukaisella tasolla ja se olisi näin ollen asetettava rajaksi parlamentin kantaa 
koskevissa tulevissa neuvotteluissa.
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