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EHDOTUKSET

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

1. toteaa, että EU:n talousarviolla on jatkossakin tuettava Euroopan talouden elpymistä, 
lähentymistä, oikeudenmukaista ja osallistavaa kestävää kasvua ja kilpailukykyä sekä 
muita EU:n ensisijaisia tavoitteita, kuten sosiaalista, taloudellista ja alueellista 
yhteenkuuluvuutta ja aluekehitystä, ilmastotoimia, digitalisaatiota ja innovointia, 
turvallisuutta ja muuttoliikkeen hallintaa, mutta katsoo, että samalla on otettava 
huomioon covid-19-pandemian muodostama uusi ja odottamaton haaste, johon EU:n ja 
jäsenvaltioiden on vastattava päättäväisesti ja jota varten niiden on löydettävä EU-tason 
ratkaisuja;

2. muistuttaa, että koheesio kuuluu EU:n ja jäsenvaltioiden jaettuun toimivaltaan ja että 
tärkeänä julkisia investointeja koskevana politiikkana sillä on oleva merkittävä rooli 
covid-19-pandemiasta elpymisessä; korostaa, että koheesiopolitiikka perustuu 
solidaarisuuteen ja että sillä pyritään vähentämään taloudellisia, sosiaalisia ja alueellisia 
eroja niin jäsenvaltioiden välillä kuin EU:n ja alueiden sisälläkin; korostaa tässä 
yhteydessä, että Euroopan rakenne- ja investointirahastoista (ERI) hallinnoiduilla 
ohjelmilla tuetaan ja edistetään merkittävästi oikeudenmukaista ja osallistavaa 
talouskasvua, investointeja ja kilpailukykyä vahvistavia kestäviä ratkaisuja sekä 
kansalaisten laadukkaita, turvallisia ja vakaita työ- ja elinoloja, myös yhtäläisiä 
mahdollisuuksia, yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta ja syrjimättömyyttä;

3. toteaa, että vuoden 2021 talousarvio käynnistää uuden ohjelmakauden 2021–2027 ja 
että siinä olisi otettava huomioon ajan tasalle saatetun ja uudelleensuunnatun 
monivuotisen rahoituskehyksen periaatteet ja painopisteet ja sillä olisi edistettävä 
tehokkaasti covid-19-pandemiasta johtuvien sosiaalisten ja taloudellisten vaikutusten 
lieventämistä samalla kun siinä otetaan huolellisesti huomioon saatavilla olevat resurssit 
sekä talousarviosäännöt ja -periaatteet, joilla varmistetaan talousarvion realistinen, 
välitön ja tyydyttävä toteutus;

4. korostaa, että vuoden 2021 talousarviossa on oltava riittävästi maksumäärärahoja, jotta 
vältetään vuosien 2014–2020 monivuotiseen rahoituskehykseen kuuluvien 
maksamattomien maksuvaatimusten kertyminen; toteaa, että ohjelmakauden 2014–2020 
täytäntöönpanossa ilmenneiden viivästysten johdosta suurin osa palautuksista 
maksetaan vuosina 2021–2022;

5. suhtautuu myönteisesti maalis- ja huhtikuussa 2020 koheesiopolitiikassa käyttöön 
otettuun aiempaa suurempaan joustomahdollisuuteen – yhteisrahoitusosuuden 
lisäämiseen ja EU:n varojen käyttöön kriisintorjunnassa – ja katsoo, että se olisi 
säilytettävä myös monivuotisessa rahoituskehyksessä 2021–2027;

6. on tyytyväinen Euroopan parlamentin jo hyväksymiin 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 
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eurooppalaisia julkisia investointeja koronaviruspandemian ankarasti koettelemien 
kansalaisten, alueiden ja maiden tukemiseksi;

7. pitää myönteisenä 17. huhtikuuta 2020 annettua lainsäädäntöpäätöslauselmaa, 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;

8. 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, 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;

9. kehottaa jäsenvaltioita ilmoittamaan selkeästi ja määrätietoisesti kriisin jälkeistä aikaa 
koskevat suunnitelmansa, tavoitteensa ja odotuksensa sekä tiedostamaan yhteisen 
roolinsa EU:n koordinoidun lähestymistavan valmistelussa.


