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LYHYET PERUSTELUT

1. Ehdotuksen sisältö

Komission ehdotuksella muutetaan asetusta (EY) N:o 1083/2006, jossa käsitellään Euroopan 
aluekehitysrahaston, Euroopan sosiaalirahaston ja koheesiorahaston varainhoitoa koskevia 
yleisiä säännöksiä. Ehdotetuilla toimilla pyritään hyväksyntämenettelyn puitteissa vastaamaan 
rahoituskriisiin ja sen sosioekonomisiin vaikutuksiin. Rakennerahastojen täytäntöönpanoa 
nopeutetaan ja kasvua ja työllisyyttä vauhditetaan koheesiopolitiikan avulla.

Ehdotus sisältää erityisesti seuraavat muutokset:

 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. Tavoitteena on yhtäältä 
selkeyttää mahdollisuutta maksaa yleiskustannuksia kiinteän yleiskustannustason 
perusteella ja toisaalta sallia luontoissuoritusten käsittely tukikelpoisina menoina. 
Muutosta pitäisi voida soveltaa takautuvasti 1. elokuuta 2006 alkaen.

 Muutetaan menoilmoituksista annettuja säännöksiä:

– i) mahdollistetaan suurhankkeisiin liittyvien menojen sisällyttäminen välimaksuja 
koskeviin pyyntöihin ennen kuin komissio on hyväksynyt suurhankkeen

– ii) korotetaan perustamissopimuksen 87 artiklassa tarkoitettujen valtiontukien osalta 
tuen myöntävän elimen tuensaajille maksamien ennakoiden 35 prosentin yläraja 
100 prosenttiin.

 Korotetaan rakennerahastojen ennakkomaksun kolmatta erää (2009) 2 prosenttiyksiköllä 
niiden jäsenvaltioiden tapauksessa, jotka liittyivät Euroopan unioniin 1. toukokuuta 2004 
tai sen jälkeen, ja otetaan rakennerahastoissa käyttöön kolmas erä (2009), joka on 
suuruudeltaan 2,5 prosenttia ja joka on tarkoitettu niille jäsenvaltioille, jotka kuuluivat 
Euroopan unioniin 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. Nämä lisävarat on tarkoitus asettaa käyttöön vuoden 
alussa, ja ne olisi siirrettävä nopeasti tuensaajille moitteettoman varainhoidon sääntöjen 
mukaisesti.

2. Valmistelijan kommentit

Lausunnon valmistelija suhtautuu myönteisesti komission ehdotukseen ja muihin komission 
ehdottamaan elvytyssuunnitelmaan liittyviin rakennepolitiikan toimiin, joilla on tarkoitus 
vastata maailman rahoitus- ja sosioekonomiseen kriisiin ja joiden rahoitusosuus olisi 
6,3 miljardia euroa.
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Valmistelija suhtautuu myönteisesti komission ehdotuksiin, myös siihen, että EIP osallistuu 
Euroopan talouden elvytyssuunnitelmaan myöntämällä rahoitusta tai uusia lainoja ja varoja ja 
siihen, että lievennetään perusteita, joilla nykyisin voi saada rahoitusta Euroopan unionin 
talousarviosta. Valmistelija pitää kuitenkin valitettavana, ettei jäsenvaltioiden kesken ole 
tähän mennessä päästy sopuun vuosien 2007–2013 monivuotisen rahoituskehyksen 
tarkistamisesta, koska vapauttamalla viisi miljardia euroa Euroopan laajuisten 
energiaverkostojen ja laajakaistan rahoittamiseen voitaisiin täydentää elvytyssuunnitelmaa.

Valmistelija muistuttaa, että koheesiopolitiikan osuus vuosien 2007–2013 rahoituskehyksestä 
on 36 prosenttia eli 347 miljardia euroa nykyisillä hinnoilla. Se on siis tärkeä rahoitusväline, 
jolla on taloutta elvyttävää kerrannaisvaikutusta.

Valmistelija pitää komission suunnittelemia ennakkomaksuja koskevia toimia sopivina 
tukemaan jäsenvaltioita, jotta toimenpideohjelmat voidaan käynnistää nopeasti. Hän korostaa 
kuitenkin, että nämä investointitoimet on toteutettava yhtenäisesti ja koordinoidusti kaikissa 
jäsenvaltioissa. Näin vältetään se, että rahastojen hallinnoinnin helpotukset pahentavat tai 
lisäävät nykyisiä eroavuuksia, vaikka niiden pitäisi edistää koheesiota.

Tässä yhteydessä valmistelija pitää valitettavana, että tämä yhteistyö ei myötävaikuta 
tarpeeksi todellisen yhteisen talouspolitiikan valmisteluun.

Valmistelija pitää valitettavana, ettei komissio ole toimittanut ennusteitaan kyseisen 
lainsäädäntömuutoksen vaikutuksesta toimenpideohjelmiin. Hän pohtii toimenpideohjelmien 
muuttamisen tarvetta ja sitä, miten muutos mahdollisesti vaikuttaa ohjelmien 
toteuttamisajankohtaan.

Lisäksi valmistelija korostaa, että jäsenvaltiot ovat vastuussa rahastojen moitteettomasta 
hallinnoinnista, jota komissio valvoo. Valmistelija muistuttaa myös Euroopan parlamentin 
toistuvista pyynnöistä ottaa asianmukaisella poliittisella tasolla käyttöön yhteisesti 
hallinnoitujen yhteisön rahastojen toteuttamiseen liittyvä kansallinen lausuma (katso 
toimielinsopimuksen 44 kohta, 17. toukokuuta 2006).

Valmistelija ilmaisee uudestaan huolensa otsakkeeseen 1 B (koheesio) kirjattujen toimien 
maksuviivästyksistä – kyse on kuitenkin Euroopan unionin vuosien 2007–2013 
rahoituskehyksen ensisijaisesta poliittisesta tavoitteesta – ja katsoo, että komission 
ehdotuksen avulla viivästymisiä voidaan vähentää, koska rahoituksen maksua aikaistetaan.

Hän muistuttaa tässä yhteydessä myös siitä, että Euroopan parlamentti hyväksyi 
21. marraskuuta 2008 pidetyssä koheesiopolitiikan maksatuksia ja toteuttamista koskevassa 
neuvottelussa julkilausumia, joissa se muun muassa pyytää jäsenvaltioita toteuttamaan kaikki 
tarvittavat toimet koheesiopolitiikan asianmukaiseksi toteuttamiseksi.

Tämän lisäksi valmistelija korostaa, että suunnitelluilla toimilla olisi voitava vähentää 
kuluvan vuoden ja ensi vuoden maksamatta olevia sitoumuksia, ja pyytää komissiota 
esittämään tarkennuksia tästä asiasta. Hän haluaisi erityisesti komission selvittävän, miten 
kyseessä oleva ehdotus vaikuttaa vuoden 2009 talousarvioon ja vuoden 2010 talousarvion 
valmisteluun.
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Valmistelija on tyytyväinen ehdotuksen yksinkertaistamispyrkimyksiin, koska on selvää, että 
rakennepolitiikan täytäntöönpanon viivästykset johtuvat osaltaan liian sitovista 
menettelytavoista, joita olisi kiireellisesti yksinkertaistettava.

Koska nykyisessä kriisitilanteessa on toimittava kiireellisesti, valmistelija puoltaa tämän 
ehdotuksen hyväksymistä.

******

Budjettivaliokunta pyytää asiasta vastaavaa aluekehitysvaliokuntaa ehdottamaan parlamentille 
puoltavan lausunnon antamista.
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