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Aluekehitysvaliokuntaa on pyydetty antamaan edellä mainitussa menettelyssä lausunto 
valiokunnallenne. Valiokunta päätti koordinaattoreiden kirjallisella menettelyllä 
23. maaliskuuta 2020 antaa kyseisen lausunnon kirjeen muodossa.

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

Parhain terveisin 

Younous Omarjee



PE650.384v02-00 2/2 AL\1204030FI.docx

FI

EHDOTUKSET

A. ottaa huomioon, että SEUT:n 174 artiklan mukaisesti taloudellinen, sosiaalinen ja 
alueellinen yhteenkuuluvuus tunnustetaan unionin sopusointuisen kehityksen 
avaintekijäksi ja että monivuotisella rahoituskehyksellä olisi siksi tuettava 
täysimääräisesti tätä EU:n tavoitetta;

1. korostaa, että EU:n talousarvio vuodeksi 2021 on ensimmäinen vuosien 2021–2027 
monivuotiseen rahoituskehykseen sisältyvä EU:n talousarvio ja että sillä olisi välitettävä 
selkeä viesti, esitettävä tarkka kuva parlamentin kannasta seuraaviin seitsemään 
vuoteen, otettava huomioon unionin poliittiset painopisteet ja varmistettava 
taloudellista, sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta tukevien ja vahvistavien EU:n 
ohjelmien täytäntöönpano; muistuttaa, että näillä ohjelmilla ja politiikoilla tuetaan ja 
edistetään merkittävästi talouskasvua, investointeja ja kilpailukykyä vahvistavia 
kestäviä ratkaisuja sekä kansalaisten turvallisia ja vakaita työ- ja elinoloja, myös 
yhtäläisiä mahdollisuuksia ja syrjimättömyyttä;

2. katsoo, että koheesio- ja aluekehityspolitiikan yhteydessä tehdyillä investoinneilla on 
erittäin suuri lisäarvo, kun otetaan huomioon rahoituksen osuus koko Euroopan 
unionissa; toteaa, että niillä myötävaikutetaan myös EU:n painopisteisiin ja tavoitteisiin, 
kuten Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaan, innovointiin ja digitaalitalouteen; 
korostaa, että kestävä kehitys, talouskasvu ja jatkuva pyrkimys kokonaisvaltaiseen ja 
osallistavaan yhteenkuuluvuuteen, joka saavutetaan kaventamalla eroja ja eriarvoisuutta 
jäsenvaltioissa ja Euroopan eri alueilla, ovat Euroopan unionin olemassaolon 
yleismaailmallisia ja perustavanlaatuisia tavoitteita;

3. muistuttaa, että näiden tavoitteiden saavuttaminen edellyttää riittävästi varoja sekä 
kunnianhimoista, oikeudenmukaista, sujuvaa ja osallistavaa siirtymää ja 
ilmastoneutraalia Eurooppaa; palauttaa tässä yhteydessä mieliin koheesiopolitiikan 
panoksen kehittyneiden teknologioiden siirtoa edistäviin tutkimus- ja innovointitoimiin; 
toteaa, että oikeudenmukaisen siirtymän rahastoa on mukautettava riittävillä varoilla, 
jotta kukaan ei jää jälkeen ja jotta rahasto voidaan panna tehokkaasti täytäntöön 
jäsenvaltioissa kansalaisten suojelemiseksi hiilialueilla ja saastuneilla teollisuusalueilla 
sekä ilmastonmuutokselle altteimmilla saarialueilla ja syrjäisillä alueilla; korostaa tässä 
yhteydessä, että taloudelliset resurssit on turvattava jo vuodeksi 2021 ja on 
varmistettava, että ei heikennetä ”perinteisiä” ja keskeisiä politiikkoja, kuten 
koheesiopolitiikkaa ja yhteistä maatalouspolitiikkaa; muistuttaa lisäksi pyynnöstään 
laatia valmiussuunnitelma, jolla varmistetaan rahoituksen jatkuvuus siinä tapauksessa, 
että nykyistä monivuotista rahoituskehystä on jatkettava vuoden 2020 jälkeen, ja pyytää 
komissiota esittämään tällaisen suunnitelman viipymättä, jotta vältetään viivästykset 
uusien ohjelmien käynnistämisessä ja varmistetaan sujuva ja keskeytymätön tuki 
edunsaajille;

4. toteaa, että covid-19-taudin maailmanlaajuisen leviämisen vuonna 2020 aiheuttamien 
taloudellisten vaikutusten ennustetaan todennäköisesti johtavan uusiin taantumiin 
useammassa kuin yhdessä jäsenvaltiossa, minkä vuoksi EU:n vuoden 2021 
talousarviossa olisi osoitettava tähän liittyviä erityisiä määrärahoja.


