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LYHYET PERUSTELUT 

Valmistelija toteaa komission ehdottavan, että jäsenvaltioille annettaisiin mahdollisuus 

käyttää yhteisiä säännöksiä koskevassa asetuksessa tarkoitettu suoritusvaraus kokonaan tai 

osittain jäsenvaltioiden rakenneuudistussitoumusten tukemiseen. Päätös käyttää 

suoritusvaraus rakenneuudistuksiin jäisi täysin jäsenvaltioiden harkintavaltaan, ja niiden on 

toimitettava määrärahojen uudelleen kohdentamista koskeva virallinen ehdotus, johon sisältyy 

uudistustoimenpiteitä, välitavoitteita ja kokonaistavoitteita sekä aikataulu. Komissio arvioisi 

ehdotuksen ja hyväksyisi päätöksen antamalla täytäntöönpanosäädöksen. 

EU-ohjausjakson tarkoituksena on antaa jäsenvaltioille mahdollisuus sovittaa yhteen 

talouspolitiikkojaan 

• varmistamalla julkisen talouden vakaus (liiallisen julkisen velan välttäminen) 

• ehkäisemällä liiallista makrotalouden epätasapainoa EU:ssa  

• tukemalla rakenneuudistuksia uusien työpaikkojen ja talouskasvun aikaansaamiseksi 

ja 

• edistämällä investointeja.  

Jäsenvaltioiden viranomaiset esittävät kumppanuussopimuksissa suunnitelmansa siitä, kuinka 

ne käyttävät Euroopan rakenne- ja investointirahastojen (ERI) varoja vuosina 2014–2020, ja 

komissio hyväksyy suunnitelmat. 

Jäsenvaltioiden vastuulla on ehdottaa konkreettisia ohjelmia ja hankkeita, joihin ERI-

rahastojen varat käytetään. 

Suoritusvarauksen tarkoituksena on helpottaa keskittymistä suoritustasoon ja älykästä, 

kestävää ja osallistavaa kasvua koskevan unionin strategian tavoitteiden saavuttamiseen. Sen 

kullekin jäsenvaltiolle vahvistettu määrä on kuusi prosenttia kokonaismäärärahoista, jotka on 

kohdennettu Investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin -tavoitteeseen, maaseuturahastoon ja 

EMKR-asetuksen mukaisille yhteisen hallinnoinnin toimenpiteille. 

Mahdollisuus käyttää suoritusvarausta rakenneuudistuksiin vesittää selvästi sen alkuperäisen 

tarkoituksen ja koheesiopolitiikan tavoitteen, sillä suoritusvaraus perustettiin rahoituksen 

kohdentamiseksi välitavoitteensa saavuttaneisiin ERI-rahastojen ohjelmiin. Koska komissio 

aikoo tarkastella näitä ohjelmia vuonna 2019 uudelleen, ohjelmissa on ponnisteltu 

välitavoitteiden saavuttamiseksi ja laskettu suoritusvarauksesta saatavien varojen varaan. Jos 

jäsenvaltiot voivat nyt päättää varauksen käyttämisestä eri tarkoitukseen, koheesio-ohjelmien 

rahoitus saattaa vaarantua ja täytäntöönpano viivästyä. ERI-rahastojen ohjelmien 

menestyksekkään toteutuksen kannustin katoaisi. 

****** 

Talousarvion valvontavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa aluekehitysvaliokuntaa 

ehdottamaan komission ehdotuksen hylkäämistä. 
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