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LYHYET PERUSTELUT

Euroopan taloutta vakavasti koettelevien vaikeuksien odotetaan hidastavan sekä keskipitkän 
aikavälin potentiaalista talouskasvua että vuosien 2009 ja 2010 tosiasiallista kasvua 
tuntuvasti. Huonot talousnäkymät aiheuttanevat varsin kielteisiä vaikutuksia jäsenvaltioiden 
julkiseen talouteen. Tuntuvia häiriöitä saattaa näin ollen kohdistua myös koheesiopolitiikan 
toteutusedellytyksiin, joiden mukaan rakennerahastojen käyttöön asettaminen vaatii 
kansallista osarahoitusta. 

Tiettyjä voimassa olevia säännöksiä olisi muutettava, jotta investointihankkeiden 
toteuttamista ja yhteisön määrärahojen sitomista voidaan nopeuttaa EU:n jäsenvaltioiden ja 
alueiden talouden tukemiseksi.

Kyseessä ovat muun muassa ennakkomaksuja koskevat säännökset sekä säännökset, jotka 
koskevat menoilmoituksia, menojen tukikelpoisuutta sekä rahoitusjärjestelyjä koskevia 
välineitä.

Komission ehdotuksessa pyritään varmistamaan, että jäsenvaltiot voivat täysimittaisesti 
hyödyntää käytössä olevia joustomahdollisuuksia, muun muassa muuttaa tai jopa 
yksinkertaistaa tarpeen mukaan ohjelmia, jotta ne vastaisivat mahdollisimman hyvin tarpeita.

Komissio ehdottaa Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa ja 
koheesiorahastoa koskevista yleisistä säännöksistä annettuun asetukseen (EY) N:o 1083/2006 
muutoksia, joiden tarkoituksena on tasapainottaa talouskriisin kielteisiä vaikutuksia; 
tavoitteena on nopeuttaa rahastojen täytäntöönpanoa lyhyellä aikavälillä muun muassa 
lisäämällä pk-yrityksille myönnettävää tukea ja tukea sitä kautta reaalitaloutta.

Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi komissio ehdottaa, että

– laajennetaan rahoitusjärjestelyjä koskeviin välineisiin liittyvän 44 artiklan 
soveltamisalaa Euroopan investointipankin (EIP) ja Euroopan investointirahaston (EIR) 
toimien osalta; tavoitteena on tukea jäsenvaltioita toimenpideohjelmien valmistelussa ja 
toteuttamisessa;

– muutetaan 56 artiklaa, joka koskee menojen tukikelpoisuutta, jotta voidaan selkeyttää 
mahdollisuutta maksaa yleiskustannuksia kiinteän yleiskustannustason perusteella ja 
mahdollistaa luontoissuoritusten käsittely tukikelpoisina menoina rahastojen 
perustamisen tai niihin maksettavien osuuksien yhteydessä;

– muutetaan menoilmoituksista annettuja säännöksiä i) suurhankkeiden osalta siten, että 
poistetaan kielto, jonka mukaan suurhankkeisiin liittyviä menoja ei saa sisällyttää 
välimaksuja koskeviin pyyntöihin ennen kuin komissio on hyväksynyt suurhankkeen, ja 
ii) perustamissopimuksen 87 artiklassa tarkoitettujen valtiontukien osalta siten, että 
poistetaan rajoitus, jonka mukaan tuen myöntävän elimen tuensaajille maksamat 
ennakot eivät saa olla yli 35 prosenttia, ja sallitaan 100 prosenttiin nousevat ennakot 
muiden edellytysten pysyessä muuttumattomina;
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– korotetaan rakennerahastojen ennakkomaksun kolmatta erää (2009) 2 prosenttiyksiköllä 
niiden jäsenvaltioiden tapauksessa, jotka liittyivät Euroopan unioniin 1. toukokuuta 
2004 tai sen jälkeen, otetaan rakennerahastoissa käyttöön kolmas erä (2009), joka on 
suuruudeltaan 2,5 prosenttia ja joka on tarkoitettu niille jäsenvaltioille, jotka kuuluivat 
Euroopan unioniin sellaisena kuin se oli ennen 1. toukokuuta 2004; Euroopan 
alueellinen yhteistyö -tavoitteen tapauksessa myönnetään 2 prosenttiyksikön suuruinen 
lisäys vuonna 2009, jos vähintään yksi ohjelman osallistujista on jäsenvaltio, joka on 
liittynyt Euroopan unioniin 1. toukokuuta 2004 tai sen jälkeen.

******

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa aluekehitysvaliokuntaa 
esittämään parlamentille, että se antaa puoltavan lausuntonsa.
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