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EHDOTUKSET

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

1. muistuttaa, että Euroopan unionista tehdyn sopimuksen mukaan yhteenkuuluvuus on 
yksi unionin tavoitteista ja siitä määrätään Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 174 artiklassa ja se kuuluu unionin ja jäsenvaltioiden jaettuun toimivaltaan; 
korostaa, että koheesiopolitiikka on ja sen olisi oltava myös seuraavassa monivuotisessa 
rahoituskehyksessä yksi tärkeimmistä unionin politiikoista ja myös sen tärkein julkisia 
investointeja koskeva politiikka, jonka talousarvio on 351 800 000 000 euroa kaudella 
2014–2020; korostaa, että koheesiopolitiikan määrärahoja ei saa enää leikata ja että 
unionin uusia aloitteita varten on myönnettävä riittävästi uusia taloudellisia resursseja ja 
niitä on käsiteltävä yhteispäätösmenettelyssä;

2. korostaa, että koheesiopolitiikka perustuu yhteisvastuupolitiikkaan, jonka tavoitteena on 
edistää ja tukea perussopimuksissa asetettua tavoitetta jäsenvaltioiden ja alueiden 
sopusointuisesta kokonaiskehityksestä, joka edistää alueiden välistä yhteistyötä ja jolla 
pyritään vähentämään taloudellisia, sosiaalisia ja alueellisia eroja unionin alueiden 
välillä ja niiden sisällä sekä varmistamaan, ettei mikään alue jää jälkeen, kun otetaan 
huomioon väestönkehityksen asettamat haasteet; katsoo, että se luo kasvua ja 
työpaikkoja koko unionissa sekä auttaa saavuttamaan unionin keskeiset tavoitteet ja 
painopisteet, mukaan lukien ilmasto- ja energiatavoitteet sekä älykäs, kestävä ja 
osallistava talouskasvu; toteaa, että täydentävyys voi tasapainottaa rakennerahastojen 
käyttöä yhdessä kaikkien käytettävissä olevien lähteiden kanssa, rahoitusvälineet 
mukaan luettuina;

3. panee tyytyväisenä merkille, että maksumäärärahoja ei enää tarvita vuosille 2007–2013 
ja että maksumäärärahojen käyttöaste on parantunut, hankkeiden valinnan vauhti on 
saavuttamassa suunnitellun nopeuden ja että kentällä se on vihdon saavuttanut edellisen 
ohjelmakauden tason ja noussut siitä ollen 83 prosenttia syyskuussa 2019; panee 
kuitenkin merkille tässä tasossa jäsenvaltioiden välillä olevat suuret erot ja kehottaa 
komissiota edelleen auttamaan jälkeen jääneitä jäsenvaltioita parantamaan tuloksiaan;

4. panee merkille, että otsakkeen 1 b maksusitoumusmäärärahoja on lisätty 2,5 prosenttia 
vuoden 2020 talousarvioesityksessä verrattuna EU:n vuoden 2019 talousarvioon, kun 
taas maksumäärärahat kokonaisuudessaan kasvoivat 6,4 prosenttia;

5. kehottaa neuvostoa ja komissiota harkitsemaan tästä ohjelmakaudesta saatuja opetuksia 
ja välttämään uusia maksukriisejä ja maksuviivästyksiä jatkossa; kiinnittää huomiota 
siihen, että ohjelmien ja täytäntöönpanon viivästyminen johti useiden maksupyyntöjen 
kerääntymiseen;

6. korostaa, että SEUT-sopimuksen 349 artiklassa tarkoitetut syrjäisimmät alueet hyötyvät 
erityistoimenpiteistä, esimerkiksi koheesiopolitiikan yhteydessä sellaisten määrärahojen 
saamista koskevista ehdoista, jotka ovat niille erittäin tarpeellisia ja elintärkeitä 
kestävän kehityksen edistämiseksi ja kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttamiseksi, 
kun otetaan huomioon niiden taloudellinen ja sosiaalinen tilanne, maantieteellisen 
syrjäisyyden voimakas rakenteellinen vaikutus sekä niiden erityinen haavoittuvuus 
ilmastonmuutoksen vaikutuksille;
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7. muistuttaa, että koheesiopolitiikka on yksi tärkeimmistä välineistä, joilla käsitellään 
komission talousarvioesityksessä vuodeksi 2020 esitettyjä painopisteitä; korostaa 
koheesiopolitiikkaan tehtyjen investointien tuottoa, sillä jokainen investoitu euro tuottaa 
2,74 euroa lisäämällä kasvua ja luomalla työpaikkoja;

8. vahvistaa, että koheesiopolitiikan tavoitteiden saavuttamiseksi on olennaisen tärkeää, 
että alue-, paikallis- ja kaupunkiviranomaiset ja muut viranomaiset tekevät yhteistyötä 
ja että käydään vuoropuhelua kansalaisyhteiskunnan järjestöjen kanssa, mukaan lukien 
korkeakoulut, ympäristöjärjestöt ja ryhmät, jotka edustavat eri etnisiä ja uskonnollisia 
ryhmiä, eri ikäisiä ihmisiä, vammaisia henkilöitä, erilaisia seksuaalisia suuntautumisia 
ja erilaisia sukupuoli-identiteettejä;

9. muistuttaa, että koheesiopolitiikka on hyödyllinen väline maahanmuuttajien vastaanoton 
ja kotoutumisen tukemisessa, ja vaatii, että unionin varainhoitovuoden 2020 
talousarviolla olisi solidaarisuuden nimissä edistettävä muuttoliikkeeseen liittyvien 
haasteiden ratkaisemista;

10. kehottaa toteuttamaan nuorisotyöllisyysaloitteen määrärahojen uudelleenkohdentamisen 
noudattaen vuoden 2019 talousarviomenettelyssä tehtyä sopimusta 
maksusitoumusmäärärahojen merkittävästä lisäämisestä; vaatii rahoittamaan 
erityistoimenpiteitä, joilla pyritään vähentämään nuorten poismuuttoa vähemmän 
kehittyneiltä alueilta;

11. on huolissaan mahdollisen sopimuksettoman brexitin seurauksista ja erityisesti 
mahdollisista kielteisistä vaikutuksista koheesiopolitiikkaan ja raja-alueisiin; korostaa 
seuraavasta monivuotisesta rahoituskehyksestä käytävien neuvottelujen merkitystä ja 
kehottaa niiden yhteydessä rajoittamaan koheesiopolitiikkaan kohdistuvat brexitin 
talousarviovaikutukset mahdollisimman pieniksi;

12. toistaa kantanaan, että on tärkeää vahvistaa paikallis- ja alueviranomaisten hallinnollisia 
valmiuksia, mikä on keskeinen tekijä hankkeiden asianmukaisen valmistelun ja 
toteuttamisen kannalta paikalla;

13. panee merkille, että varainhoitovuosi 2020 on nykyisen monivuotisen 
rahoituskehitysjakson viimeinen, ja korostaa siksi, että on tärkeää valmistautua ja 
sopeutua kitkattomasti uuteen rahoituskauteen;

14. ilmaisee huolensa siitä, että monivuotisessa rahoituskehyksessä 2014–2020 asetettu 
ilmastorahoituksen tavoite, joka oli 20 prosenttia unionin talousarviosta, jää 
saavuttamatta, ja kehottaa komissiota nostamaan huomattavasti vuoden 2020 
ilmastomenojen prosenttiosuutta; kehottaa jäsenvaltioita ja alueita ottamaan 
asianmukaisesti huomioon koheesiopolitiikan merkittävän panoksen 
ilmastonsuojeluinvestoinneissa ja unionin ilmastomenotavoitteen saavuttamisessa ja 
samalla vahvistamaan tarvetta kuroa umpeen ilmastomääräahoissa oleva 3,5 miljardin 
euron vaje ja välttämään julkisten varojen käyttö fossiilisiin polttoaineisiin, jotta 
voidaan jatkossakin keskittyä ilmastomuutoksen torjumiseen ja panna täytäntöön 
Pariisin sopimus;

15. katsoo, että olisi tuettava riittävästi toimia, joissa keskitytään erityisesti myös sellaisiin 
terveyteen ja ympäristöön liittyviin näkökohtiin, jotka voisivat olla seurausta 
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energiasiirtymään liittyvistä vaatimuksista, esimerkiksi ydinvoimaloiden käytöstä 
poistamisesta; toteaa, että 41 hiilestä riippuvaista aluetta on irrotettava hiilestä hiilialan 
uudelleen- ja täydennyskoulutuksen avulla ja on varmistettava oikeudenmukainen 
siirtyminen kestävään talouteen perustamalla oikeudenmukaisen siirtymän rahasto, jolle 
osoitetaan riittävät varat talousarviossa, jotta voidaan varmistaa oikeudenmukainen ja 
tasapuolinen siirtyminen hiilineutraaliin talouteen vuoteen 2050 mennessä;

16. toteaa, että Verkkojen Eurooppa -välineeseen tehtävien siirtojen osalta vuosi 2020 on 
toinen vuosi, jolloin voidaan esittää uusia ennakkomaksupyyntöjä toimiin, jotka on 
käynnistetty vuosina 2014, 2015 tai 2016, ja viimeinen vuosi, jona käyttämättömät varat 
jaetaan uudelleen;

17. tähdentää, että koheesiopolitiikassa ei saisi tehdä mitään sellaisia siirtoja, jotka voisivat 
vaarantaa rakenne- ja investointirahastojen kyvyn täyttää tavoitteitaan;

18. toteaa, että rakenneuudistusten tukiohjelma rahoitetaan käyttämällä 
maksusitoumusmäärärahojen kokonaisliikkumavaraa; varoittaa lisäämästä määrärahoja 
koheesiopolitiikan kustannuksella; muistuttaa, että uudet unionin aloitteet olisi 
rahoitettava uusilla lisämäärärahoilla eikä unionin pitkäaikaisten politiikkojen 
kustannuksella; toteaa, että koheesiopolitiikalla ja talouden ohjausjärjestelmällä voi olla 
erilaiset tavoitteet ja että uudistuksissa olisi otettava asianmukaisesti huomioon 
alueelliset vaikutukset;

19. pitää valitettavana, että koheesiopolitiikan määrärahat ovat vähentyneet aikaisemmalta 
ohjelmakaudelta, ja panee merkille riskin, että perusinfrastruktuurin ja erityisesti 
liikenneinfrastruktuurin kehityksessä olevat erot kasvavat; kehottaa lisäämään 
talousarviomekanismien joustavuutta, jotta voidaan helpottaa määrärahojen 
kohdentamista uudelleen perusinfrastruktuuriin, erityisesti TEN-T-infrastruktuuriin, 
tehtäviin lisäinvestointeihin, sillä tämä infrastruktuuri on taloudellisen, sosiaalisen ja 
alueellisen yhteenkuuluvuuden kantava voima unionin tasolla jäsenvaltioissa, joiden 
kehitys on jäänyt selvästi jälkeen;

20. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita varmistamaan unionin varojen avoimen, 
oikeudenmukaisen ja vastuullisen käytön.
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