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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

budjettirajoitusten vaikutuksista alueellisiin ja paikallisiin viranomaisiin 
rakennerahastojen menojen kannalta jäsenvaltioissa
(2013/2042(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon 28. ja 29. kesäkuuta 2012 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston päätelmät1,

– ottaa huomioon 14. ja 15. maaliskuuta 2013 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston 
päätelmät2,

– ottaa huomioon käynnissä olevat toimielinten väliset neuvottelut koheesiopolitiikan 
tulevaisuudesta ja monivuotisesta rahoituskehyksestä,

– ottaa huomioon Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa ja
koheesiorahastoa koskevista yleisistä säännöksistä 11. heinäkuuta 2006 annetun 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1083/2006 sekä asetuksen (EY) N:o 1260/1999 
kumoamisen,

– ottaa huomioon 20. marraskuuta 2012 antamansa päätöslauselman suosituksista 
komissiolle Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan, Euroopan komission puheenjohtajan, 
Euroopan keskuspankin pääjohtajan ja euroryhmän puheenjohtajan esittämästä 
selvityksestä ”Kohti todellista talous- ja rahaliittoa”3,

– ottaa huomioon 23. kesäkuuta 2011 antamansa päätöslauselman Euroopan kaupunkien 
toimintaohjelmasta ja sen tulevaisuudesta koheesiopolitiikassa4,

– ottaa huomioon 12. maaliskuuta 2013 hyväksymänsä lainsäädäntöpäätöslauselman 
ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi alustavien 
talousarviosuunnitelmien seurantaa ja arviointia sekä euroalueen jäsenvaltioiden liiallisen 
alijäämän tilanteen korjaamisen varmistamista koskevista yhteisistä säännöksistä5,

– ottaa huomioon 12. maaliskuuta 2013 hyväksymänsä lainsäädäntöpäätöslauselman 
ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi rahoitusvakautensa osalta 
vakavissa vaikeuksissa olevien tai vakavien vaikeuksien uhasta kärsivien jäsenvaltioiden 
talouden ja julkisen talouden valvonnan tiukentamisesta euroalueella6,

– ottaa huomioon 11. maaliskuuta 2009 antamansa päätöslauselman Koheesiopolitiikka:
investointeja reaalitalouteen7,

                                               
1 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/131388.pdf.
2 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/136151.pdf.
3 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2012)0430.
4 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0284.
5 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2013)0070.
6 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2013)0069.
7 Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2009)0124.
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– ottaa huomioon 13. maaliskuuta 2013 antamansa päätöslauselman Eurooppa-neuvoston 
7.–8. helmikuuta antamista monivuotista rahoituskehystä koskevista päätelmistä1,

– ottaa huomioon alueiden komitean 6. maaliskuuta 2013 antaman lausuntoluonnoksen 
aiheesta ”Yksityisten investointien ja julkisen rahoituksen välinen synergia paikallis- ja 
aluetasolla – talouskasvuun ja hyvinvointiin tähtäävät kumppanuudet”,

– ottaa huomioon alueiden komitean 1. helmikuuta 2013 antaman lausunnon aiheesta 
”EU:n, jäsenvaltioiden ja alempien hallintotasojen talousarviovarojen yhteisvaikutusten 
lisääminen”, 

– ottaa huomioon alueiden komitean vuonna 2012 antaman muistion aiheesta on ”Tiukan 
budjettipolitiikan vaikutus paikallishallinnon rahoitukseen ja investointeihin”,

– ottaa huomioon Euroopan investointipankin 14. joulukuuta 2012 päivätyn muistion 
”Vuosien 2008–2009 taantuman vaikutus EU:n alueelliseen lähentymiseen”2,

– ottaa huomioon Euroopan komission Occasional Papers -julkaisusarjassa joulukuussa 
2012 julkaistun kertomuksen ”The Quality of Public Expenditures in the EU”3,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 48 artiklan,

– ottaa huomioon aluekehitysvaliokunnan mietinnön sekä budjettivaliokunnan ja 
työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan lausunnot (A7 0000/2013),

A. ottaa huomioon, että maailmanlaajuinen talous- ja rahoituskriisi on vaikuttanut kielteisesti 
EU:n sosiaaliseen, taloudelliseen ja alueelliseen yhteenkuuluvuuteen, lisännyt 
työttömyyttä, alentanut BKT:ta ja lisännyt alueellista eriarvoisuutta sekä budjettivajeita 
kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla;

B. ottaa huomioon, että kriisin ajoittuminen ja ankaruus on vaihdellut suuressa määrin EU:n 
alueilla, korostanut ennalta vaikuttaneita rakenteellisia heikkouksia ja aiheuttanut BKT:n 
huomattavan alentumisen, ennätysmäisen työttömyysasteen ja heikentänyt yritysten 
toimintaympäristöä sekä vähentänyt kuluttajien luottamusta talouteen;

C. ottaa huomioon, että pankit ja rahoitusmarkkinat ovat enenevässä määrin haluttomia 
myöntämään luottoa, koska ne katsovat, että valtioiden, alueellisen ja paikallisen tason 
toimivaltaisten viranomaisten luottokelpoisuus on heikentynyt;

D. ottaa huomioon, että vakaussopimus ei ole osoittanut pystyvänsä vastamaan kriisin 
aiheuttamiin haasteisiin ja että kasvusopimusta pidetään tehokkaimpana ratkaisuna, koska 
nykyään ollaan yksimielisiä siitä, että finanssipoliittinen säästöohjelma ja talousarvion 
leikkaukset ilman investointeja eivät pysty elvyttämään taloutta eivätkä luomaan suotuisia 
olosuhteita talouskasvulle ja työpaikkojen luomiselle;

                                               
1 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2013)0078.
2 http://www.eib.org/infocentre/publications/all/econ-note-2012-regional-convergence.htm.
3 http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/occasional_paper/2012/pdf/ocp125_en.pdf.
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E. ottaa huomioon, että Euroopan rakenne- ja investointirahastojen tarkoituksena on edistää 
taloudellista, sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta kaikkialla EU:n alueella, 
vähentää alueellisia eroavaisuuksia sekä edistää tuottavilla investoinneilla kehitystä, 
työllisyyttä ja sosiaalista edistystä;

F. ottaa huomioon, että Euroopan unionin rakenne- ja sijoitusrahastot ovat rahoitusvälineitä, 
joiden varoilla tuetaan erityisesti älykästä, osallistavaa ja kestävää kasvua ja 
kilpailukykyä, ja että näin ollen edellä mainitut vaikuttavat myönteisesti BKT:n ja 
alijäämän väliseen suhteeseen;

G. ottaa huomioon, että valtioiden velkakriisin aiheuttama EU:n laajuinen talousromahdus on 
johtanut säästötoimien yleistymiseen; ottaa huomioon, että säästötoimien vaikutus 
paikalliseen julkiseen talouteen on ollut tuhoisaa, koska se on johtanut useiden 
budjettikohtien määrärahojen leikkaamiseen tai vähentämiseen, mikä on vakavasti 
vaarantanut kansallisten, alueellisten ja paikallisten viranomaisten rahoitus-
/yhteisrahoitusvalmiudet tuottaviin investointeihin;

H. ottaa huomioon, että vain muutamat valtiot ovat jatkaneet paikallisten investointien 
tukemista, kun taas toiset jäsenvaltiot ovat valtion velkakriisin vuoksi päättäneet jäädyttää 
tai leikata paikallisille viranomaisille myönnettävää investointitukea, ja että samalla 
pyritään voimakkaasti keskittämiseen tai ottamaan käyttöön sisäisiä 
vakaussopimussääntöjä, jotka ovat rajoittaneet merkittävästi investointeja;

I. ottaa huomioon, että alueelliset ja paikalliset viranomaiset ovat keskeisiä toimijoita 
alueiden kehittämisessä; ottaa huomioon, että alueelliset ja paikalliset viranomaiset 
käyttävät 60 prosenttia julkisista investoinneista ja 38 prosenttia talouteen käytetystä 
julkisen sektorin kokonaisrahoituksesta, mikä sisältää rahoituksen, jolla voidaan vaikuttaa 
alueiden kehittämiseen, kuten kaupallisten ja työmarkkinasuhteiden, maatalouden, 
liikenteen kehittämiseen sekä tutkimukseen ja kehittämiseen;

J. ottaa huomioon, että EU:ssa investointeja on käytetty joustovarana kahdessa kolmesta 
jäsenvaltiosta, mikä osaksi on liittynyt kriisin torjuntaan vuonna 2009; ottaa huomioon, 
että investoinnit ovat vähentyneet yli 10 prosentilla kahdeksassa jäsenvaltiossa, Kreikka, 
Portugali, Espanja, Italia ja Irlanti mukaan lukien; ottaa huomioon, että vuonna 2010 
alkanut investointien vähentyminen (keskushallinnon investointiavustukset laskivat 
8,7 prosenttia) jatkuu ja näyttää joutuvan uuteen negatiiviseen kierteeseen;

K. ottaa huomioon, että alueellisia ja paikallisia viranomaisia vaaditaan osallistumaan 
vakauttamispyrkimyksiin ja vähentämään alijäämäänsä ja velkaansa, ja että samalla 
taloudellisesti heikompien alueellisten ja paikallisten viranomaisten luottoehtoja on 
tiukennettu;

L. katsoo, että julkiset investoinnit ovat ratkaisevan tärkeitä sosiaalisen yhteenkuuluvuuden 
kannalta ja että investointitarpeet ovat merkittäviä monilla ratkaisevan tärkeillä EU:n 
talouden aloilla, työmarkkinat, infrastruktuuri, tutkimus ja innovointi sekä pk-yritykset 
mukaan lukien;

M. ottaa huomioon, että EU:n sisäiset eroavaisuudet vähentyivät vuodesta 2000 vuoteen 
2007, ja että vähentyminen on hidastunut merkittävästi taantuman aikana; ottaa huomioon, 
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että talouskriisi on vaikuttanut eniten alueisiin, joilla kestämättömät ja keinotteluun 
tähdänneet investoinnit ja vientimarkkinoita varten perustettu vahva tuotantoteollisuus 
ovat osoittautuneet ongelmiksi;

N. ottaa huomioon, että vakaus- ja kasvusopimuksen joustamaton soveltaminen saattaa 
vaarantaa koheesiopolitiikkaan sisältyvien ohjelmien yhteisrahoituksen;

Yleiset huomautukset

1. panee syvästi huolestuneena merkille selvästi havaittavissa olevan alueellisen epätasa-
arvon lisääntymisen Euroopan unionissa: suhteellisen köyhät alueet uusissa jäsenvaltioissa 
ja Etelä-Euroopassa ja rikkaat alueet Keski- ja Pohjois-Euroopassa;

2. muistuttaa koheesiopolitiikan merkityksestä tärkeimpänä investointivälineenä ja 
koheesiopolitiikan keskeisestä roolista kriisin torjunnassa ja EU:n ja sen alueiden 
saattamisessa kestävälle kasvu-uralle; korostaa näin ollen riittävien 
talousarviomäärärahojen varmistamisen merkitystä rakenne- ja investointirahastoja 
koskevissa monivuotiseen rahoituskehykseen liittyvissä neuvotteluissa, ja ottaa erityisesti 
huomioon edellä mainittujen ratkaisevan tärkeän osuuden investoinneissa, jotka 
kohdistetaan työllisyyden, innovoinnin, kestävän kehityksen ja pk-yritysten tukemisen 
kaltaisille aloille;

3. korostaa, että koheesiopolitiikalla on torjuttu kriisiä ja että sen ohjelmia ja 
rahoitusvälineitä on mukautettu, mikä on mahdollistanut suuremman joustavuuden ja 
edistänyt ratkaisevan tärkeällä tavalla niiden alojen kehittämistä, joilla investoinnit ovat 
tärkeitä talouden uudistamisen ja kilpailukyvyn parantamisen välineitä;

EU:n alueiden rahoitusvalmiudet ja alueellisen, kansallisen ja EU:n tason 
synergiavaikutukset

4. korostaa alueellisten ja paikallisten viranomaisten roolin merkitystä talousarvion 
tasapainon palauttamisen yhteydessä, koska edellä mainitut pitävät yllä julkisia 
investointeja, yhteisrahoittavat uusia hankkeita ja varmistavat vipuvaikutuksen erityisesti 
aikoina, jolloin yksityiset investoinnit ovat vähäisiä; korostaa, että taantuman ja heikon 
kasvun aikana rahoitus- ja yhteisrahoituskyky ja kyky sitoutua investointeihin ovat 
ratkaisevan tärkeitä kasvumahdollisuuksien ylläpitämisen kannalta;

5. ilmaisee huolensa siitä, että vuosina 2011 ja 2012 harjoitettu säästötoimien jatkaminen ja 
tiukka talouskuri ovat lisänneet paineita leikata julkisia talousarvioita, mikä vaarantaa 
mahdollisuudet edistää paikallisilla toimilla Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden 
saavuttamista;

6. korostaa tarvetta palauttaa ja parantaa alueellisten ja paikallisten viranomaisten 
rahoitusvalmiuksia, jotta voidaan varmistaa julkiset investoinnit ohjelmiin ja hankkeisiin, 
joiden tarkoituksena on tukea kasvua ja varmistaa työpaikat erityisesti alueellisella ja 
paikallisella tasolla;

7. pitää myönteisenä komission antamaa kertomusta julkisesta taloudesta EMU:ssa 2012 ja 
erityisesti julkistalouden hajauttamista EU:ssa koskevaa lukua, jossa korostetaan sellaisen 
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finanssipoliittisen federalistisen mallin järkevyyttä, jossa sekä veronkantoon että menoihin 
liittyvät vastuualueet luovutetaan alueellisille ja paikallisille viranomaisille; pyytää, että 
komissio sisällyttää vastaavan alueellista ja paikallista julkista taloutta koskevan luvun 
ensi vuonna annettavaan kertomukseen julkisesta taloudesta EMU:ssa;

8. korostaa suurempien synergiaetujen tarvetta kansallisen, alueellisen, paikallisen ja EU:n 
tason julkisen rahoituksen talousarvioissa siten, että EU:n, jäsenvaltioiden, alueellisen ja 
paikallisen tason budjettivallan käyttäjien rooli ja vastuut määritetään selkeästi, mukaan 
lukien selvyys EU:n toimien rahoitustuen roolista ja perusteluista, toissijaisuusperiaatteen 
kunnioittamisesta sekä alueellisten ja paikallisten viranomaisten budjettivallasta (niiden 
roolista päätöksenteossa ja tutkinnassa), toisin sanoen niiden demokraattinen vastuullisuus 
yhteisöille, jotka ovat vastuussa niiden valinnasta, sekä kullekin hallintotasolle kuuluva 
itsenäinen päätösvalta ensisijaisten tavoitteiden ja varainkäytön määrittämisen yhteydessä;

9. tukee voimakkaasti avoimuuden lisäämistä hallinnon kaikkien tasojen 
budjettimenettelyissä (mukaan lukien EU:n rahoituksen lähteiden ilmoittaminen erikseen 
kansallisissa, alueellisissa ja paikallisissa talousarvioissa) sekä sen varmistamista, että 
EU:n rahoitusohjelmien varojen alueellisella tasolla käyttämistä koskevat tiedot ovat 
käytettävissä EU:n tasolla (mahdollisuuksien mukaisesti), ja myös sen selventämistä, 
missä määrin EU:n, jäsenvaltion, alueellisen ja paikallisen tason ensisijaiset tavoitteet ja 
rahoitustoimet ovat yhdenmukaisia EU:n tasolla sovittujen ensisijaisten tavoitteiden 
kanssa;

10. pyytää, että komissio esittää perusteellisen analyysin ja arvioinnin siitä, miten kasvua 
voidaan tukea uusilla rahoituskeinoilla ja -lähteillä, kuten obligaatiomarkkinoilla, 
riskinjakovälineillä ja innovoivilla rahoitusvälineillä;

EU:n talouden ohjausjärjestelmä ja investoinnit kasvuun ja työllisyyteen 

11. katsoo, että paikallisten viranomaisten enenevä osallistuminen uuteen EU:n talouden 
ohjausjärjestelmään on ratkaisevan tärkeää koordinoinnin tehostamisen ja Eurooppa 2020 
-strategian tavoitteiden saavuttamisen kannalta;

12. toistaa vastustavansa ehdottomasti uusien makrotaloudellisten ehtojen sisällyttämistä 
koheesiopolitiikkaan rahoituskaudella 2014–2020, koska se rankaisisi talouskriisin 
heikentämiä alueita ja sosiaaliryhmiä ja koska maksujen keskeyttäminen aiheuttaisi 
suhteettomia vaikutuksia joissakin jäsenvaltioissa ja erityisesti alueilla siitä huolimatta, 
että viimeksi mainitut osallistuvat täysipainoisesti julkisen talouden 
tasapainottamispyrkimyksiin;

13. pyytää, että komissio ja jäsenvaltiot käyttävät hyväkseen kaiken joustovaran, joka sisältyy 
vakaus- ja kasvusopimuksen ennalta ehkäisevään osioon, jotta tuottavien julkisten 
investointien tarve voidaan tasapainottaa julkisen talouden kurinalaisuustavoitteiden 
kanssa;

14. katsoo, että rakenne- ja investointirahastojen yhteisrahoittamien ohjelmien 
täytäntöönpanoon liittyvät julkiset menot olisi vapautettava vakaus- ja kasvusopimuksen 
rajoituksista, koska kyseisillä menoilla tuetaan kilpailukykyä, kasvua ja työpaikkojen 
luomista;
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15. pyytää, että komissio ilmoittaa EU:n nykyisen finanssipoliittisen säännöstön puitteissa 
mahdollisten toimien soveltamisalasta, jotta voidaan ratkaista kysymys juoksevien 
menojen ja investointien erottamisesta budjettialijäämää laskettaessa, jotka pitkällä 
aikavälillä hyötyjä tuottavia investointeja ei lasketa negatiivisiksi;

16. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita ottamaan talous- ja rahaliiton tulevaisuutta koskevien 
neuvottelujen yhteydessä huomioon kaiken joustavuusvaran EU:n talouden 
ohjausjärjestelmän yhteydessä, jotta voidaan tukea tuottavia investointeja erityisesti siten, 
että vakaus- ja kasvusopimuksen ja tuottavien julkisten investointien välistä suhdetta 
pohditaan uudelleen, sekä siten, että rakenne- ja investointirahastojen kasvua edistävien 
toimien yhteydessä ei sovelleta vakaus- ja kasvusopimuksen mukaisia julkisen talouden 
valvontasääntöjä;

17. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.
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PERUSTELUT

Nykyinen kriisi rasittaa merkittävästi jäsenvaltioiden julkista taloutta. Lisäksi nykyisen 
talous- ja rahoituskriisin aikana alueelliset ja paikallisviranomaiset ovat enenevässä määrin 
vaikeuksissa yrittäessään varmistaa julkisten investointien jatkumisen. Toisaalta viimeksi 
mainitut kärsivät verotulojensa jyrkästä vähentymisestä, koska keskushallinto leikkaa varojen 
siirtoa ja vaatii, että aluehallinnon ja paikallishallinnon on osallistuttava säästötoimiin samalla 
kun viimeksi mainittujen on varmistettava enenevässä määrin kysytyt sosiaalipalvelut, jotka 
kriisin seurauksena rasittavat julkista taloutta entistä enemmän. 

Tässä nimenomaisessa yhteydessä esittelijä pitää tärkeänä esittää konkreettisia ehdotuksia, 
jotta voidaan varmistaa kaikki mahdollinen joustavuus EU:n aluekehitysmenojen 
kansallisessa yhteisrahoituksessa vakaus- ja kasvusopimuksen tiukasta täytäntöönpanosta 
huolimatta. Edellä mainittu toteutetaan arvioimalla, missä määrin nykyinen kriisi on 
vaikuttanut alueellisten ja paikallisviranomaisten kykyyn noudattaa Eurooppa 2020 
-strategiaan sisältyviä kasvu- ja työpaikkatavoitteita sekä ehdottamalla keinoja, joilla voidaan 
parantaa alueellisten ja paikallisviranomaisten kykyä rahoittaa tuottavia investointeja.

Esittelijä ottaa huomioon käynnissä olevat neuvottelut, jotka koskevat koheesiopolitiikan 
tulevaisuutta, monivuotista rahoituskehystä ja rahaliittoa, ja korostaa, että parlamentin on 
ehdottomasti määritettävä ja suositeltava kansallisille, alueellisille ja paikallisille 
viranomaisille toteuttamiskelpoisia vaihtoehtoja investoida älykkääseen, kestävään ja 
osallistavaan kasvuun. 

Edellä mainitun perusteella esittelijä pitää välttämättömänä käyttää hyväksi erityisesti kaikkea 
vahvistettuun talouden ohjauskehykseen sisältyvää joustovaraa riittäviin investointeihin sekä 
erityisesti mahdollisuutta pohtia uudelleen vakaus- ja kasvusopimuksen ja tuottavien 
investointien välistä suhdetta. Valmistelija pyytää, että komissio antaa pyydetyn kertomuksen 
viimeistään 31. heinäkuuta 2013 budjettikurin tiukentamista koskevan lainsäädäntöpaketin 
yhteydessä: 

– koheesiopolitiikan ja maaseudun kehittämispolitiikan ohjelmien täytäntöönpanoon 
liittyvät julkiset menot olisi vapautettava vakaus- ja kasvusopimuksen vaatimuksista, 
koska niillä tuetaan kasvua ja kilpailukykyä. 

– olisi tutkittava vakaus- ja kasvusopimukseen ehkäisevään osioon sisältyviä 
mahdollisuuksia, jotta julkiset investoinnit voidaan saattaa tasapainoon talouden 
kurinalaisuutta koskevien tavoitteiden kanssa. 


