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EHDOTUKSET

Aluekehitysvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa talous- ja raha-asioiden valiokuntaa 
sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin 
hyväksyy:

Yleistä

1. on tyytyväinen pyrkimyksiin lujittaa taloudellista ja talousarvioon liittyvää koordinointia 
talouspolitiikan eurooppalaisella ohjausjaksolla, joka mahdollistaa jäsenvaltioiden 
talousarvioiden ja talouspolitiikan samanaikaisen seurannan kuuden kuukauden 
ajanjaksolla vuosittain;

2. korostaa koheesiopolitiikan tärkeää roolia Eurooppa 2020 -strategian keskeisenä 
välineenä; katsoo, että vahva ja asianmukaisesti rahoitettu koheesiopolitiikka on 
pitkäaikaisten kehitysohjelmiensa, talousarvioulottuvuutensa ja hajautettujen 
hallinnointijärjestelmiensä sekä EU:n kestävän kehityksen ensisijaisten tavoitteiden 
huomioon ottamisen ansiosta vaikuttava ja tehokas keino Eurooppa 2020 -strategian 
toteuttamiseksi sekä uusien talous- ja rahoituskriisien välttämiseksi; korostaa, että 
koheesiopolitiikka on investointipolitiikkaa, minkä vuoksi sillä olisi edistettävä kaikkien 
unionin alueiden alueellista, taloudellista ja sosiaalista koheesiota yhteisvastuun 
periaatetta noudattaen; painottaa tässä yhteydessä, että on tärkeää saada alueet mukaan 
Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden toteuttamiseen;

3. muistuttaa, että koheesiopolitiikka voi onnistua vain, jos jäsenvaltiot harjoittavat 
moitteetonta yleistä finanssi- ja rakennepolitiikkaa, joka edistää kasvua; korostaa, että 
taloudellisia resursseja voi mennä hukkaan tai halukkuus korjata epätervettä 
talouspolitiikkaa vähentyä, jos yhteisen strategiakehyksen rahastoja pannaan täytäntöön, 
vaikka hallitukset jättävät toteuttamatta oikeita toimintalinjoja tai tarvittavia rakenteellisia 
uudistuksia;

4. korostaa, että koheesiopolitiikan joustavat välineet mukautuvat kriisiaikana nopeasti 
muuttuviin tarpeisiin ja kiristyviin finanssipoliittisiin olosuhteisiin; muistuttaa, että 
ennakkomaksujen tai korotettujen osarahoitusosuuksien kaltaisia kiireellisiä toimenpiteitä 
on yhdistetty pitkän aikavälin toimintapolitiikkaan kasvun elvyttämiseksi ja työpaikkojen 
luomiseksi;

Julkisen talouden ja talousarvion epätasapaino ja taantuman uhka

5. panee huolestuneena merkille, että euroalue on suuressa vaarassa ajautua uuteen 
taantumaan, ja katsoo, että taantuva talous ja kasvava työttömyys ovat merkkejä tästä;

6. katsoo, että julkisen talouden kurinalaisuutta ja finanssipolitiikan instituutioita on edelleen 
vahvistettava sekä kansallisella että sitä alemmilla tasoilla, jotta pystytään lisäämään 
markkinoiden luottamusta euroalueen julkisen talouden keskipitkän ja pitkän aikavälin 
kestävyyteen, mikä on erittäin tärkeää kasvun kannalta; kehottaa jäsenvaltioita jatkamaan 
julkisen talouden vakauttamista ja noudattamaan tasapainoista talousarviota koskevia 
sääntöjä maakohtaisen makrotaloudellisen tilanteen huomioon ottavien vakaus- ja 
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kasvusopimuksen sääntöjen mukaisesti;

7. kehottaa jäsenvaltioita painottamaan sekä talousarvion tulo- että menopuolella 
ensisijaisesti kasvua tukevia toimintalinjoja erityisesti koulutuksen, tutkimuksen, 
innovoinnin, infrastruktuurin ja energian kaltaisilla aloilla sekä varmistamaan kyseisten 
menojen ja tulojen tehokkuuden;

Kasvu ja työpaikat

8. kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan, että talouspolitiikan eri välineet ovat keskenään 
johdonmukaisia erityisesti niiden toimintalinjojen suhteen, joilla pyritään toteuttamaan 
Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet ja yleistavoitteet, jotta voidaan virittää sijoittajien 
kiinnostus ja palauttaa heidän luottamuksensa sekä turvata reaalitalouden pitkän aikavälin 
rahoitus;

9. vaatii järeitä toimenpiteitä, joilla palautetaan luottamus pankkisektoriin ja lisätään siten 
investointeja; muistuttaa, että rahoituksen saannin vaikeus on edelleen yksi suurimmista 
esteistä, joiden vuoksi pk-yritykset eivät pysty hankkimaan unionin osarahoituksen 
saamiseksi tarvittavaa yksityistä pääomaa eivätkä parantamaan kilpailukykyään;

10. toteaa, että lisäponnistelut ovat edelleen tarpeen, jotta saavutettaisiin tavoitteet ja etenkin 
työllisyystavoitteet, jotka ovat talouspolitiikan eurooppalaisen ohjausjakson yhteydessä 
vähintään yhtä tärkeitä kuin kasvutavoitteet; korostaa, että vain työpaikkoja luomalla 
voidaan saada aikaan kestävää kasvua ja ehkäistä tulevia kriisejä;

11. katsoo, että kasvun ja tuottavuuden lisäämiseksi on parannettava talouspolitiikan 
koordinointia ja toteutettava kauaskantoisia rakenteellisia uudistuksia.


