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LYHYET PERUSTELUT

JOHDANTO

Unionin talous on hiljalleen toipumassa ja eräitä positiivisia suuntauksia on havaittavissa, 
mutta täydellinen toipuminen ottaa oman aikansa. Komissio suosittelee tässä yhteydessä 
keskittymistä vuoden 2013 vuotuisessa kasvuselvityksessä yksilöityyn viiteen 
painopisteeseen, eli "eriytettyihin kasvua edistäviin strategioihin julkisen talouden 
vakauttamiseksi", "talouden normaalin luotottamisen palauttamiseen", "nykyisen ja tulevan 
kasvun ja kilpailukyvyn edistämiseen", "työttömyyteen ja kriisin sosiaalisiin seurauksiin 
puuttumiseen" ja "julkishallinnon nykyaikaistamiseen”.
Unionin eri politiikkojen aloja ja etenkin koheesiopolitiikkaa mukautetaan Eurooppa 2020 
-strategiaan ja komissio korostaa, että kyseinen politiikan ala saattaa edistää merkittävästi 
Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden saavuttamista. Komissio toteaa myös, että 
koheesiopolitiikan tavoitteena on vähentää alueiden välisiä eroja ja edistää taloudellista, 
sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta.
Komissio muistuttaa myös, että nykyisten ohjelmien menestyksekäs sulkeminen edellyttää, 
että maksumäärärahojen taso on asianmukainen, jotta EU voi huolehtia edunsaajia koskevista 
rahoitusvelvoitteistaan.
Valmistelija tähdentää, että unionin keskeisiin investointivälineisiin kuuluva 
koheesiopolitiikka tuottaa kiistatta lisäarvoa, edistää pitkän aikavälin rakennekehitystä ja 
toimii kasvun ja uuden työpaikkojen luomisen katalysaattorina, millä voidaan auttaa unionin 
jäsenvaltioita ja alueita selviämään nykyisestä finanssi- ja talouskriisistä. Siksi on syytä 
huolehtia riittävästä rahoituksen tasosta, joka mahdollistaa maksamatta olevien määrien 
vähentämisen erityisesti otsakkeessa 1 b, jossa on hyvin paljon maksamatta olevia määriä.

TALOUSARVIOESITYS

Komissio on budjettitarpeita arvioidessaan ottanut huomioon monivuotista rahoituskehystä 
2014–2020 koskevat määräykset ja enimmäismäärät, sellaisina kuin ne ovat ehdotettuina 
7.-8. helmikuuta 2013 annetuissa neuvoston päätelmissä ja sellaisina kuin toimielimet 
pääsivät niistä poliittiseen sopimukseen 27. kesäkuuta 2013. 
Valmistelija katsoo, että vaikka vuoden 2014 talousarvioesityksen hyväksymisen olosuhteet 
ovat poikkeukselliset, komissio on edelleen se toimielin, jolla on tarvittavat tiedot kaikkien 
alueiden todellisista budjettitarpeista. Hän kyseenalaistaa kuitenkin sen, onko komissio 
ottanut laskelmissaan huomioon, miten monivuotista rahoituskehystä koskevassa 
sopimuksessa olevien erityisresurssien etupainotteisuus ja ehdotettu osarahoitusosuuden lisäys 
vaikuttavat vakavissa rahoitusvakausvaikeuksissa oleviin tai vakavien 
rahoitusvakausvaikeuksien uhkaamiin jäsenvaltioihin ja miten ehdotettu automaattisen 
vapauttamisen jatkaminen yhdellä vuodella vaikuttaa eräisiin jäsenvaltioihin.  
VAROJEN JAKAUTUMINEN RAHASTOJEN KESKEN

Varat jakautuvat ehdotuksen mukaan eri määrärahojen ja rahastojen kesken seuraavalla 
tavalla:
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Otsakkeen 1 b maksusitoumusmäärärahojen ehdotettu kokonaismäärä on 47 560,6 miljoonaa 
euroa (-13,5 prosenttia vuoteen 2013 verrattuna), rakennerahastojen (EAKR:n ja ESR:n) 
maksusitoumusmäärärahat ovat yhteensä 38 088,2 miljoonaa euroa, josta 1 804,1 miljoonaa 
euroa kohdennetaan nuorisotyöllisyysaloitteeseen, 8 922,4 miljoonaa euroa koheesiorahastoon 
ja 365,1 miljoonaa euroa vähävaraisimmille suunnattuun eurooppalaisen avun rahastoon. 
Ehdotettu maksumäärärahojen kokonaistaso 51 093,7 miljoonaa euroa on selvästi vähäisempi 
(-9,3 prosenttia vuoteen 2013 verrattuna) ja se perustuu kauden 2007–2013 arvioituihin 
välimaksuihin (46 765,5 miljoonaa euroa eli 91,4 prosenttia otsakkeen 1 b mukaisista 
arvioiduista kokonaismaksumäärärahoista), maksumäärärahojen 83 prosentin vähennykseen 
kauden 2000–2006 sulkemista varten sekä uuteen aloitteeseen esirahoituksen vähentämisestä 
yhdellä prosentilla EAKR:n, ESR:n ja koheesiorahaston yhteydessä (tai 1,5 prosenttia 
jäsenvaltioille rahoitusapuna).
Valmistelija pitää valitettavana, että komissio on käyttänyt esirahoituksen perustana 
Eurooppa-neuvoston helmikuussa 2013 annetuissa päätelmissä sovittua tasoa, koska kyseistä 
asiaa käsitellään koheesiopolitiikan tulevaisuutta käsittelevissä toimielinten välisissä 
alakohtaisissa neuvotteluissa, jotka kuuluvat yhteispäätösmenettelyn piiriin, ja komission 
ratkaisu saattaa vaarantaa kyseisten neuvottelujen lopputuloksen. 
Valmistelija pitää myös yllättävänä, että vaikka yli puolet maksumäärärahoista (52 prosenttia) 
on tarkoitettu aiemmista sitoumuksista johtuvien EU:n velvoitteiden täyttämiseen, 
maksattamatta oleva määrä, RAL, kasvaa edelleen. 
Lienee syytä todeta, että komission kokonaisarvio perustuu olettamukseen, että esityksessä 
lisätalousarvioksi 2/2013 pyydetty maksumäärärahojen korottaminen 11,2 miljardilla eurolla 
toteutuu vuoden 2013 aikana täysimääräisenä, mikä on erittäin tärkeää juuri otsakkeen 1 b 
kannalta.

TÄRKEIMMÄT POLIITTISET TULOKSET VUOTTA 2014 SILMÄLLÄ PITÄEN

Komissio asettaa vuoden 2014 talousarvion toteuttamiselle neljä ensisijaista tavoitetta: nuoria 
ja pk-yrityksiä koskevien toimien tehostaminen, vuosien 2014–2020 monivuotisen 
rahoituskehyksen mukaisten uusien ohjelmien käynnistäminen, unionin velvoitteiden 
täyttäminen sekä hallintomenojen karsiminen. Eräs näkyvimmistä uuden rahoituskehyksen 
mukaisista toimista on uusi nuorisotyöllisyysaloite, jota varten komissio ehdottaa 
etupainotteisesti kahdelle ensimmäiselle vuodelle kaikkiaan 6 miljardin euron 
maksusitoumusmäärärahoja siten, että vuonna 2014 niitä myönnetään 3,4 miljardia euroa.
Koheesiopolitiikkaa mukautetaan Eurooppa 2020 -strategiaan, ja tämän perusteella komissio 
pyrkii hyväksymään ja käynnistämään uudet ohjelmat ajoissa, maksimoimaan 
koheesiopolitiikan vaikutukset ja tehostamaan strategista ohjelmasuunnittelua varmistamalla 
saatava eurooppalainen lisäarvo ja parantamalla varainkäytön laatua.
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EHDOTUKSET

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

1. katsoo, että talousarvioesityksen 2014 1 b otsakkeeseen otetut määrät eivät välttämättä 
riitä unionille perussopimuksessa asetettujen aluepolitiikkaa koskevien 
vähimmäistarpeiden ja -tavoitteiden täyttämiseen;

2. pitää huolestuttavana, että otsakkeen 1 b maksusitoumusmäärärahoja on vähennetty 
13,5 prosentilla 47 560,6 miljoonaan euroon ja maksumäärärahoja 9,3 prosentilla 
51 093,7 miljoonaan euroon vuoteen 2013 verrattuna; toteaa, että maksumäärärahoihin 
sisältyy kauden 2007–2013 välimaksuihin kohdennettavat 46 765,5 miljoonaa euroa ja 
pitää valitettavana, että maksumäärärahoja on vähennetty 83 prosenttiin (592 miljoonaan 
euroon) kauden 2000–2006 sulkemista varten;

3. toteaa, että komission mukaan vuotta 2014 koskeva talousarvioesitys on siirtymäkauden 
talousarvioesitys, jossa yli puolet maksumäärärahoista (52 prosenttia) kohdennetaan 
jäljellä olevien sitoumusten täyttämiseen ja vanhojen ohjelmien loppuun saattamiseen;
pitää kuitenkin yllättävänä, että maksattamatta oleva määrä (RAL) kasvaa edelleen;

4. pyytää lisäselvityksiä siitä, onko komissio ottanut laskelmissaan huomioon, miten 
monivuotista rahoituskehystä koskevassa sopimuksessa olevien erityisresurssien 
etupainotteisuus ja ehdotettu osarahoitusosuuden lisäys vaikuttavat vakavissa 
rahoitusvakausvaikeuksissa oleviin tai vakavien rahoitusvakausvaikeuksien uhkaamiin 
jäsenvaltioihin ja miten ehdotettu automaattisen vapauttamisen jatkaminen yhdellä 
vuodella vaikuttaa eräisiin jäsenvaltioihin; 

5. pitää valitettavana, että komissio on käyttänyt esirahoituksen perustana Eurooppa-
neuvoston helmikuussa 2013 sopimaa tasoa, koska kyseistä asiaa käsitellään käynnissä 
olevissa koheesiopolitiikan tulevaisuutta koskevissa toimielinten välisissä alakohtaisissa 
neuvotteluissa, jotka kuuluvat yhteispäätösmenettelyn piiriin, ja komission ratkaisu saattaa 
vaarantaa kyseisten neuvottelujen lopputuloksen; muistuttaa esirahoituksen 
olennaisuudesta, koska jäsenvaltiot ja alueet tarvitsevat riittävästi rahoitusta kauden alussa 
voidakseen investoida hankkeisiin, joilla edistetään nykyisestä talous- ja finanssikriisistä 
selviytymistä; toteaa uudelleen, että aluekehitysvaliokunta kannattaa esirahoitusasteen 
säilyttämistä nykyisen kauden tasolla kriisin jatkuessa;

6. toteaa parlamentin kantana olevan, että monivuotisen rahoituskehyksen asetusta ei kenties 
hyväksytä äänestyksessä, ellei saada ehdottomia takeita siitä, että vuotta 2013 koskevat 
jäljellä olevat maksupyynnöt katetaan täysimääräisesti; vaatii neuvostoa noudattamaan 
poliittista sitoumustaan ja antamaan viipymättä uuden lisätalousarvion, jotta vältettäisiin 
sellainen maksumäärärahojen vaje, joka voisi johtaa unionin talousarvion rakenteelliseen 
alijäämään vuoden 2013 lopulla; ilmoittaa, että parlamentti ei anna hyväksyntäänsä 
rahoituskehysasetukselle eikä hyväksy varainhoitovuoden 2014 talousarviota, ennen kuin 
neuvosto on hyväksynyt tämän uuden lisätalousarvion, joka kattaa komission yksilöimän 
jäljellä olevan vajeen;
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7. pyytää komissiota tukemaan kaikkia aluekehitysvaliokunnan otsakkeeseen 1 b ehdottamia 
pilottihankkeita, valmistelutoimia ja teknisen avun toimia ja toteuttamaan ne.


