
AD\1214132FI.docx PE653.814v02-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

Euroopan parlamentti
2019-2024

Aluekehitysvaliokunta

2020/1998(BUD)

30.9.2020

LAUSUNTO
aluekehitysvaliokunnalta

budjettivaliokunnalle

Euroopan unionin yleisestä talousarviosta varainhoitovuodeksi 2021 
(2020/1998(BUD))

Valmistelija: Andżelika Anna Możdżanowska



PE653.814v02-00 2/8 AD\1214132FI.docx

FI

PA_NonLeg



AD\1214132FI.docx 3/8 PE653.814v02-00

FI

EHDOTUKSET

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

1. kehottaa laatimaan vuodeksi 2021 vahvan ja kunnianhimoisen unionin talousarvion, 
jolla lievennetään covid-19-kriisin sosioekonomisia vaikutuksia ja tuetaan unionin 
elpymistä, parannetaan taloudellista, sosiaalista ja alueellista lähentymistä, 
yhteenkuuluvuutta ja selviytymiskykyä, tuetaan oikeudenmukaista, osallistavaa ja 
kestävää kasvua sekä nopeutetaan unionin keskeisten painopisteiden ja tavoitteiden, 
kuten sosiaalisen, taloudellisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden ja aluekehityksen, 
ilmastotoimien, Euroopan vihreän kehityksen ohjelman, Pariisin sopimuksen, ”ei 
merkittävää haittaa” -periaatteen, oikeudenmukaisen siirtymisen hiilineutraaliin 
talouteen vuoteen 2050 mennessä, kestävän kehityksen tavoitteiden, Euroopan 
sosiaalisten oikeuksien pilarin, digitalisaation, innovoinnin sekä solidaarisuuteen, 
yhteistyöhön ja jaettuun vastuuseen perustuvan muuttoliikkeen hallinnan, 
täytäntöönpanoa; korostaa, että covid-19-pandemia on tuonut mukanaan monia uusia ja 
odottamattomia sosioekonomisia haasteita, joihin unionin ja jäsenvaltioiden on 
vastattava päättäväisesti ja tarjottava oikeudenmukaisia ja tehokkaita ratkaisuja sekä 
unionin että jäsenvaltioiden tasolla;

2. toistaa kantansa, jonka mukaan vuoden 2021 talousarvion maksusitoumusmäärärahojen 
olisi oltava 192,1 miljardia euroa käypinä hintoina, ja kehotuksensa osoittaa tämän 
kannan lisäksi huomattavia lisämäärärahoja, jotta voidaan vastata covid-19-kriisin 
sosioekonomisiin vaikutuksiin; pitää tässä yhteydessä valitettavana komission vuoden 
2021 talousarvioesityksessään osoittamaa kunnianhimon ja päättäväisyyden puutetta, 
minkä seurauksena maksusitoumusmäärärahoja vähennetään 9,8 prosenttia vuoden 
2020 talousarvioon verrattuna ja unionin keskeisiin toimintapolitiikkoihin ja ohjelmiin, 
kuten koheesioon, aluekehitykseen, maatalouteen, pk-yritysten tukeen, terveyteen, 
tutkimukseen ja innovointiin, kohdistetaan merkittäviä leikkauksia; korostaa, että Next 
Generation EU -elpymisvälineen lisärahoituksen ei voida katsoa tasapainottavan näitä 
leikkauksia, ja kehottaa lisäämään merkittävästi edellä mainittujen toimintapolitiikkojen 
ja ohjelmien rahoitusta vuoden 2021 talousarviossa;

3. muistuttaa, että koheesio kuuluu unionin ja jäsenvaltioiden jaettuun toimivaltaan ja että 
tärkeänä ja tehokkaana julkisia investointeja koskevana politiikkana sillä on merkittävä 
rooli taloudellisten ja sosiaalisten vaikutusten lieventämisessä sekä olennainen rooli 
covid-19-pandemian seurauksista elpymisessä; korostaa, että koheesiopolitiikka on 
perustavanlaatuinen ja erittäin tunnustettu politiikanala, joka on muovannut unionia 
nykyisenkaltaiseksi, ja että se perustuu solidaarisuuteen ja sillä pyritään vähentämään 
jäljellä olevia taloudellisia, sosiaalisia ja alueellisia eroja jäsenvaltioiden välillä sekä 
vahvistamaan unionin ja sen alueiden taloudellista, alueellista ja sosiaalista 
selviytymiskykyä, jotta mahdollistetaan yhdenmukaisempi kehitys, joka auttaa unionia 
säilyttämään globaalin kilpailukykynsä, ja toteaa, että näiden tavoitteiden saavuttaminen 
on mahdollista vain asianmukaisen rahoituksen avulla; korostaa tässä yhteydessä, että 
Euroopan rakenne- ja investointirahastoista (ERI) hallinnoiduilla ohjelmilla tuetaan ja 
edistetään merkittävästi oikeudenmukaista ja osallistavaa talouskasvua, Euroopan 
vihreän kehityksen ohjelmaa, investointeja ja kilpailukykyä vahvistavia kestäviä 
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ratkaisuja sekä kansalaisten laadukkaita, turvallisia ja vakaita työ- ja elinoloja, myös 
yhtäläisiä mahdollisuuksia, yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta ja syrjimättömyyttä; 
korostaa ERI-rahastojen merkittävää roolia innovatiivisen ja älykkään taloudellisen 
muutoksen ja ekologisen siirtymän aikaansaamisessa edettäessä kohti energia- ja 
resurssitehokasta ja ilmastoneutraalia unionia; korostaa, että ERI-rahastojen 
vaikutuksen maksimoimiseksi on olennaisen tärkeää, että jäsenvaltioiden viranomaiset 
kaikilla tasoilla tekevät tiivistä yhteistyötä keskenään sekä työnantajien, 
ammattiliittojen, tutkijoiden, kansalaisjärjestöjen ja muiden sidosryhmien kanssa;

4. toteaa, että vuoden 2021 talousarvio on uuden ohjelmakauden 2021–2027 ensimmäinen 
vuosi ja että siinä olisi otettava huomioon tarkistetun ja uudelleensuunnatun 
monivuotisen rahoituskehyksen periaatteet ja painopisteet ja sillä olisi edistettävä 
tehokkaasti covid-19-pandemiasta johtuvien sosiaalisten ja taloudellisten sekä 
terveydellisten vaikutusten lieventämistä oikeudenmukaisella, osallistavalla, kestävällä 
ja palautumiskykyä tukevalla tavalla samalla kun siinä otetaan huolellisesti huomioon 
talousarviosäännöt ja -periaatteet, joilla varmistetaan talousarvion välitön ja tehokas 
toteutus, joka on mukautettu eri alueiden erityistarpeisiin; muistuttaa tässä yhteydessä, 
että tarvittava sääntely ja seuranta-asiakirjat on hyväksyttävä mahdollisimman pian;

5. korostaa, että tarvitaan tehostettuja ja kohdennettuja hätätoimenpiteitä, joilla tuetaan 
nopeasti ja tehokkaasti kansalaisia, työntekijöitä, itsenäisiä ammatinharjoittajia ja aloja, 
joihin covid-19-kriisi on vaikuttanut erittäin voimakkaasti, jotta vältetään entistä 
jyrkemmät erot eri jäsenvaltioiden ja alueiden välillä; kehottaa lisäämään merkittävästi 
resursseja yhteiskunnallisen ja sukupuolten välisen eriarvoisuuden, köyhyyden ja 
työttömyyden torjumiseksi kiinnittäen erityistä huomiota nuoriin ja haavoittuvassa 
asemassa oleviin ryhmiin;

6. toteaa, että Eurooppa-neuvostossa saavutettu sopimus Euroopan unionin 
elpymisvälineestä (Next Generation EU) on tärkeä ensimmäinen askel kohti unionin 
oikeudenmukaista, osallistavaa, kestävää ja palautumiskykyä tukevaa elpymistä; pitää 
kuitenkin valitettavina elpymisvälineen avustusosuuteen lopullisessa sopimuksessa 
tehtyjä massiivisia leikkauksia, jotka horjuttavat vakavasti avustusten ja lainojen välistä 
tasapainoa ja ovat johtaneet Horisontti Eurooppa -puiteohjelman, InvestEU-ohjelman, 
maaseuturahaston, REACT-EU-välineen ja oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF) 
lisärahoituksen massiivisiin leikkauksiin, EU4Health-ohjelman, naapuruus-, kehitys- ja 
kansainvälisen yhteistyön välineen (NDICI) ja humanitaarisen avun lisärahoituksen 
poistamiseen sekä vakavaraisuustukivälineen täydelliseen peruuttamiseen; korostaa, että 
nämä leikkaukset heikentävät vakavasti elvytystoimia;

7. korostaa, että vuoden 2021 talousarviossa on oltava riittävästi maksumäärärahoja niin, 
että niissä otetaan huomioon vuoden 2020 lopussa maksattamatta olevien sitoumusten 
määrä, jotta vältetään vuosien 2014–2020 monivuotiseen rahoituskehykseen kuuluvien 
maksamattomien maksuvaatimusten kertyminen ja jotta covid-19-pandemiaan liittyvät 
etupainotteiset menot pystytään rahoittamaan; toteaa, että ohjelmakauden 2014–2020 
täytäntöönpanossa ilmenneiden viivästysten johdosta suurin osa asiaankuuluvista 
maksuista suoritetaan vuosina 2021–2022; korostaa, että jäsenvaltioiden ennusteet ovat 
entistä tarkempia ja että ne on otettava täysimääräisesti huomioon vuoden 2021 
talousarviossa; korostaa siksi, että koko vuosien 2021–2027 monivuotista 
rahoituskehystä varten tarvitaan näin ollen uskottava maksusuunnitelma, jossa 
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varmistetaan ensimmäisiksi vuosiksi riittävät maksumäärärahat sekä mahdollisuus 
siirtää käyttämättömät maksumäärärahat seuraaville vuosille sellaisten erityisvälineiden 
avulla, jotka mahdollistavat monivuotisen rahoituskehyksen maksumäärärahojen 
enimmäismäärien ylittymisen;

8. palauttaa mieliin, että unionin omien varojen järjestelmän tarkistaminen ja uusien omien 
varojen korin käyttöönotto 1. tammikuuta 2021 alkaen oikeudellisesti sitovan aikataulun 
mukaisesti on äärimmäisen tärkeää, jotta voidaan vastata elpymisen tukemista ja 
muiden unionin painopisteiden ja tavoitteiden toteuttamista koskeviin lisääntyneisiin 
rahoitustarpeisiin; kehottaa jäsenvaltioita sopimaan pikaisesti omien varojen 
enimmäismäärien korottamisesta ja hyväksymään nopeasti lainsäädäntöehdotukset, 
joilla otetaan käyttöön uusia omia varoja;

9. suhtautuu myönteisesti maalis- ja huhtikuussa 2020 koheesiopolitiikassa käyttöön 
otettuihin suurempiin joustomahdollisuuksiin ja yksinkertaistettuihin ohjelmiin – 
yhteisrahoitusosuuden lisäämiseen ja EU:n varojen käyttöön kriisintorjunnassa – 
mekanismina, jolla turvataan unionin taloutta epävakaina ja vaikeasti ennustettavina 
aikoina tämän kuitenkaan rajoittamatta koheesiopolitiikan keskeisiä periaatteita ja 
tavoitteita, ja katsoo, että se olisi säilytettävä myös monivuotisessa rahoituskehyksessä 
2021–2027, samalla kun varmistetaan, että määrärahojen asianmukaista hallinnointia ja 
menojen läpinäkyvyyttä koskevia sovellettavia sääntöjä noudatetaan täysimääräisesti;

10. panee merkille hyväksytyt elvytystoimenpiteet ja on tyytyväinen jo hyväksyttyihin 
toimenpiteisiin, kuten EU:n solidaarisuusrahaston laajentamiseen siten, että se kattaa 
kansanterveydelliset hätätilanteet ja siitä voidaan asettaa saataville liki 800 miljoonaa 
euroa vuonna 2020, ja koronavirusinvestointialoitteeseen (CRII ja CRII+), jolla on 
tarkoitus tarjota kahdeksan miljardia euroa likvidejä varoja, joilla vauhditetaan jopa 
37 miljardin euron arvosta eurooppalaisia julkisia investointeja koronaviruspandemian 
ankarasti koettelemien kansalaisten, alueiden ja maiden tukemiseksi;

11. pitää tärkeänä toimenpiteenä 17. huhtikuuta 2020 annettua 
lainsäädäntöpäätöslauselmaa1, jolla hyväksyttiin erityistoimenpiteitä, joilla voidaan 
tarjota poikkeuksellista joustavuutta Euroopan rakenne- ja investointirahastojen 
käyttöön covid-19-pandemian vastatoimena; toteaa, että tämä nopeuttaa rahastojen 
täytäntöönpanoa ja lisää siten maksumäärärahojen tarvetta, mikä on otettava huomioon 
vuoden 2021 talousarviossa; katsoo, että olisi edelleen käytettävä erityistoimia, joilla on 
saatu aikaan merkittäviä tuloksia;

12. suhtautuu myönteisesti komission ehdotukseen olla perimättä jäsenvaltioilta takaisin 
vuoden alussa maksettuja käyttämättä olevia ennakkomaksuja, toisin sanoen 
säännösehdotukseen, jonka mukaan jäsenvaltioiden ei tarvitse palauttaa suunnitelluista 
menoista käyttämättä jääneitä varoja komissiolle, koska tämä voisi aiheuttaa kielteisiä 
seurauksia kehitteillä olevien hankkeiden toteuttamiselle, mutta toteaa, että tämä saattaa 
aiheuttaa rahoitusvajeen vuoden 2020 talousarviossa (ennakkomaksut ovat EU:n 
talousarviossa käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja) ja näin ollen lisätä 
maksumäärärahojen tarvetta vuoden 2021 talousarviossa; korostaa, että vuosien 
2014-2020 monivuotisen rahoituskehyksen koheesio-ohjelmia varten tarvitaan riittävä 

1 Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2020)0050.
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ennakkorahoitus, jonka taso on 3 prosenttia voimassa olevien säädösten mukaisesti;

13. korostaa, että on tärkeää sisällyttää sukupuolinäkökulma EU:n talousarvioon, 
koheesiopolitiikka mukaan lukien, koska se on tehokas tapa kuroa umpeen eroja, joista 
naiset edelleen kärsivät yhteiskunnassamme, esimerkiksi kun on kyse heidän 
osallistumisestaan työmarkkinoille; kehottaa kehittämään sukupuolitietoisen 
budjetoinnin välineitä unionin tasolla;

14. suhtautuu myönteisesti ehdotukseen perustaa REACT-EU-ohjelma, josta myönnetään 
lisävaroja EAKR:lle ja ESR:lle sekä FEAD:lle covid-19-pandemian vaikutusten 
torjumiseksi; kehottaa panemaan ohjelman nopeasti täytäntöön ja aloittamaan maksut 
mahdollisimman pian vuonna 2021;

15. kehottaa jäsenvaltioita ilmoittamaan selkeästi ja määrätietoisesti kriisin jälkeistä aikaa 
koskevat tavoitteensa ja odotuksensa sekä tiedostamaan yhteisen roolinsa 
valmisteltaessa EU:n koordinoitua lähestymistapaa, joka mahdollistaa siten 
korkealaatuiset ja mitattavissa olevat tulokset, jotka johtavat pitkän aikavälin kestävään 
kasvuun ja yleiseen vaurauteen;

16. kehottaa lisäämään Euroopan kaupungeille myönnettävää suoraa rahoitusta tärkeänä 
elpymistä ja ilmastoon liittyvien kysymysten ratkaisemista edistävänä tekijänä.



AD\1214132FI.docx 7/8 PE653.814v02-00

FI

TIEDOT HYVÄKSYMISESTÄ
LAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä) 24.9.2020

Lopullisen äänestyksen tulos +:
–:
0:

20
0
20

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet 
jäsenet

François Alfonsi, Mathilde Androuët, Pascal Arimont, Adrian-Dragoş 
Benea, Isabel Benjumea Benjumea, Tom Berendsen, Stéphane Bijoux, 
Andrea Cozzolino, Corina Crețu, Rosa D’Amato, Tamás Deutsch, 
Christian Doleschal, Francesca Donato, Chiara Gemma, Cristian 
Ghinea, Mircea-Gheorghe Hava, Krzysztof Hetman, Ondřej Knotek, 
Constanze Krehl, Elżbieta Kruk, Cristina Maestre Martín De Almagro, 
Pedro Marques, Nora Mebarek, Martina Michels, Andżelika Anna 
Możdżanowska, Andrey Novakov, Younous Omarjee, Alessandro 
Panza, Tsvetelina Penkova, Caroline Roose, André Rougé, Vincenzo 
Sofo, Susana Solís Pérez, Irène Tolleret, Viktor Uspaskich, Monika 
Vana

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet 
varajäsenet

Daniel Buda, Stelios Kympouropoulos, Tonino Picula, Bronis Ropė



PE653.814v02-00 8/8 AD\1214132FI.docx

FI

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ
LAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

20 +
ECR Elżbieta Kruk, Andżelika Anna Możdżanowska

NI Rosa D'Amato, Chiara Gemma

PPE Pascal Arimont, Isabel Benjumea Benjumea, Tom Berendsen, Daniel Buda, Tamás Deutsch, Christian 
Doleschal, Mircea-Gheorghe Hava, Krzysztof Hetman, Stelios Kympouropoulos, Andrey Novakov

RENEW Stéphane Bijoux, Cristian Ghinea, Ondřej Knotek, Susana Solís Pérez, Irène Tolleret, Viktor Uspaskich

0 -

20 0
GUE/NGL Martina Michels, Younous Omarjee

ID Mathilde Androuët, Francesca Donato, Alessandro Panza, André Rougé, Vincenzo Sofo

S&D Adrian-Dragoş Benea, Andrea Cozzolino, Corina Crețu, Constanze Krehl, Cristina Maestre Martín De 
Almagro, Pedro Marques, Nora Mebarek, Tsvetelina Penkova, Tonino Picula

VERTS/ALE François Alfonsi, Caroline Roose, Bronis Ropė, Monika Vana

Symbolien selitys:
+ : puolesta
- : vastaan
0 : tyhjää


