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 ASIAN KÄSITTELY  

Aluekehitysvaliokunta nimitti kokouksessaan 22. heinäkuuta 2004valmistelijaksi ... . 

Valiokunta käsitteli lausuntoluonnosta kokouksessaan (kokouksissaan) ... . 

Viimeksi mainitussa kokouksessa se hyväksyi jäljempänä esitetyt tarkistukset äänin ... 
puolesta, ... vastaan ja ... tyhjä(ä) / yksimielisesti. 

Äänestyksessä olivat läsnä seuraavat jäsenet: ... (puheenjohtaja/puheenjohtajana), ... 
(varapuheenjohtaja), ... (varapuheenjohtaja), xxx (valmistelija), ..., ... (... puolesta), ... (... 
puolesta työjärjestyksen 153 artiklan 2 kohdan mukaisesti) ... ja ... . 
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LYHYET PERUSTELUT 

Johdanto ja katsaus tilanteeseen 
 
Vuoden 2005 talousarviomenettelyssä on kolme huomattavaa rakennerahastoja ja 
aluepolitiikkaa koskevaa kohtaa. Ensinnäkin vuosi 2005 on ensimmäinen 25 jäsenvaltion 
yhteisön kokonainen talousarviovuosi. Toiseksi alustavan talousarvioesityksen aluepolitiikkaa 
koskevia kokonaismääriä on tämän vuoksi lisätty. Maksumäärärahoja on lisätty enemmän 
kuin maksusitoumusmäärärahoja, joiden lisäykset ovat vaatimattomat. Kolmanneksi 
määrärahojen käytössä näkyy kahdeksan uuden jäsenvaltion kohdalla siirtymäkauden 
jatkuminen liittymistä edeltävistä välineistä koheesiorahastosta saatavaan tukeen. 
 
Aluepolitiikan ja koheesiorahaston menojen muutoksia olisi tarkasteltava talousarviomenoja 
koskevan ehdotuksen yleisen tason kehityksen mukaisesti. Ehdotetussa 
kokonaistalousarviossa maksumäärärahojen lisäys on 9,7 prosenttia, jolloin menot ovat 
yhteensä 109,5 miljardia euroa. Kokonaistalousarvion maksusitoumusmäärärahat kasvoivat 
5,2 prosentilla 117,2 miljardiin euroon. Rakennerahastojen maksumäärärahat kasvoivat 
laajentuneessa unionissa 14,8 prosenttia 35,4 miljardiin euroon ja maksusitoumusmäärärahat 
3,3 prosenttia 42,4 miljardiin euroon. Rakennerahastojen kokonaistalousarvioon sisältyvän 
koheesiorahaston menot lisääntyivät 7,3 prosenttia vähän yli 3 miljardiin euroon, ja 
koheesiorahaston maksusitoumusmäärärahat laskivat 9,7 prosentilla 5,1 miljardiin euroon. 
Koheesiorahaston maksusitoumusmäärärahojen supistuminen johtuu pääasiassa siitä, että 
Irlanti ei ole enää tukikelpoinen. 
 
Alustavana huomiona voidaan sanoa, että hitaamman menojen kasvun, tai koheesiorahaston 
tapauksessa maksusitoumusmäärärahojen supistumisen maksumäärärahojen lisäykseen 
verrattuna, pitäisi rajoittaa maksamatta olevien määrien, eli jäljelle jäävien 
maksusitoumusmäärärahojen, kasvua. 
 
Laajentumisen vaikutus 
 
Rakennetoimia koskeva 14,8 prosentin lisäys johtuu pääasiassa uusia jäsenvaltioita varten 
käytettävien maksumäärärahojen kaksinkertaistumisesta. Kymmentä uutta jäsenvaltiota 
koskevat rakennerahastojen menot lisääntyivät 82 prosentilla ja koheesiorahastojen menot 
330 prosentilla, vaikkakin uusien jäsenvaltioiden liittymistä valmisteleva rakennetoimien 
rahoitus poistetaan luonnollisesti vähitellen käytöstä. Uusiin jäsenvaltioihin käytettävät 
rakennerahastojen maksumäärärahat nousevat 3,09 miljardiin euroon ja 
maksusitoumusmäärärahat 5,3 miljardiin euroon. 
 
Koheesiorahastosta uusiin jäsenvaltioihin käytettävät maksumäärärahat ovat 0,7 miljardia 
euroa ja maksusitoumusmäärärahat 2,39 miljardia euroa. 
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 EU:n 15 vanhan jäsenvaltion määrärahat 
 
Vanhoihin jäsenvaltioihin käytettäviä rakennerahastojen maksusitoumus- ja 
maksumäärärahoja lisätään alustavassa talousarvioesityksessä. Maksumäärärahoja lisätään 
11,3 prosentilla 29,3 miljardiin euroon ja maksumäärärahoja lähes 33 miljardiin euroon. Tämä 
lisäys voi olla riittävä, mutta vuoden 2004 talousarviossa aluerahaston ja N+2 -säännön 
mukaisen toiminnan korkean toteutusasteen vuoksi on selvää, että maksumäärärahoja 
joudutaan ehkä lisäämään edelleen. Ei ole kuitenkaan vielä selvää, mikä on uusien 
jäsenvaltioiden valmius hyödyntää rakennerahastoja. Siksi on välttämätöntä, että komissio 
toimittaa parlamentille ajantasaistettua tietoa vuoden 2004 talousarvion menoennusteista. 
 
Arviointi ja kolmas taloudellista ja sosiaalista koheesiota käsittelevä kertomus 
 
Komissiolla on lakisäänteinen velvoite tehdä selvitys rakennerahastojen menoista kullakin 
ohjelmakaudella. Ohjelmakauden 1994–1999 jälkiarviot ovat saatavilla vuonna 2004. 
Kyseisiin arvioihin, jotka ovat yleensä myönteisiä rakennerahastoille, pohjautuvat myös 
vuosien 2000–2006 ohjelmakauden väliarviointi ja kolmas taloudellista ja sosiaalista 
koheesiota käsittelevä kertomus. On valitettavaa, että vuonna 1994 asetettujen päämäärien 
puutteellisuuden vuoksi kustannustehokkuuden kunnollinen arvioiminen ei ole ollut 
mahdollista. Valmistelija on kuitenkin tietoinen, että vuoden 2005 alustavaa talousarviota on 
tarkasteltava myös asetusta N:o 1260/1999 korvaavan rakennerahastoja ja koheesiorahastoa 
(vuosina 2007–2013) koskevan yleisen asetuksen perusteella, sitten kun se on saatavilla. On 
valitettavaa, että koheesiorahaston jälkiarviointi saadaan valmiiksi vasta marraskuussa 2004. 
 
Maksamatta olevat maksusitoumusmäärärahat 
 
Kuten jo edellä kävi ilmi, rakennetoimia koskeviin maksumäärärahoihin ehdotettu lisäys on 
suurempi kuin maksusitoumusmäärärahoihin ehdotettu lisäys. Maksamatta olevien määrien 
kasvun pitäisi siis hidastua. Alustavan talousarvion perusteella maksamatta olevien määrien 
pitäisi kuitenkin lisääntyä. Tämä "epänormaali" maksamatta oleva määrä johtuu vuotta 1999 
edeltävistä ohjelmista, ja se olisi poistettava vuoden 2004 aikana. 
 
Erityiset aiheet ja luonnokset tarkistukseksi 
 
Valmistelija käsittelee tässä yhteydessä sellaisia alustavaa talousarvioesitystä koskevia 
näkökohtia, joiden vuoksi valiokunnan olisi ehdotettava tarkistuksia. Tämä alustava katsaus ei 
ole velvoittava. Valiokunnalla on luonnollisesti oikeus ehdottaa tai poistaa tarkistuksia 
neuvoston ensimmäisen talousarvion käsittelyn ja perjantaina 16. heinäkuuta 
hyväksyttävän talousarvioesityksen perusteella, palauttaen erityisesti neuvoston 
leikkaamat määrät alustavan talousarvioesityksen tasolle.  
 
Valmistelija ehdottaa lisäystä alustavaan talousarvioon verrattuna aluepolitiikkaa koskevaan 
tavoitteeseen 1 (budjettikohta 13-03-01) kohdistettaviin määriin, sillä maksumäärärahoilla on 
ollut korkea toteutusaste EU:n 15 vanhassa jäsenvaltiossa. Tarkistuksella lisättäisiin 
250 miljoonaa euroa, mikä nostaisi budjettikohdan maksumäärärahoja vuoden 2004 tasoon 
verrattuna vähäiset 0,2 prosenttia. Tämä lisäys vastaa alustavan talousarvioesityksen 
ei-pakollisten menojen keskimääräistä lisäystä. 
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Valmistelija katsoo maksusitoumusmäärärahojen kohdalla, että aluepolitiikkaa koskevaan 
tavoitteeseen 2 (budjettikohta 13-3-04) kohdennettuja varoja ei pitäisi leikata vuoden 2004 
tilanteeseen verrattuna, ellei sitä perustella selkeästi. Alustavassa talousarviossa ei ole mitään 
sellaista perustelua. Valmistelija ehdottaa siksi, että tarkistuksella palautetaan vuoden 2004 
taso, eli budjettikohtaan lisätään 78,8 miljoonaa euroa tai 2 prosenttia. 
 
Rauhan ja sovinnon aikaansaamista Pohjois-Irlannissa ja Irlannin raja-alueen kreivikunnissa 
koskevan erityisohjelman ( budjettikohta 13-03-02) rahoitukseen esitetään leikkauksia. 
Valmistelija esittää tämän ohjelman määrärahojen palauttamista vuoden 2004 tasolle, ellei 
asiasta esitetä painokkaita perusteluja. Tarkistuksella lisätään maksumäärärahoja 
6,87 miljoonalla eurolla. 
 
Kaikki edellä mainitut tarkistukset ovat vuoden 2005 rahoitusnäkymien rajoissa. 
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