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EHDOTUKSET

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

1. katsoo, että alustavassa talousarvioesityksessä (ATE) aluepolitiikkaan osoitetut summat 
vastaavat unionin tarpeita alueellisten erojen vähentämiseksi sekä Lissabonin ja 
Göteborgin tavoitteiden saavuttamiseksi; kehottaa tästä syystä säilyttämään kaikki 
alustavan talousarvioesityksen budjettikohdat tai tarvittaessa palauttamaan ne ATE:n 
tasolle;

2. korostaa parlamentin toivovan, että vuoden 2008 talousarvioesityksessä kiinnitetään 
erityistä huomiota pieniin ja keskisuuriin yrityksiin sekä mikroyrityksiin, ottaen huomioon 
niiden merkityksen aluekehityksessä;

3. Euroopan väestön ikärakenteen nuorentamisen tarvetta ajatellen tukee toimia, joilla 
pyritään auttamaan työssä käyvien nuorten naisten ryhtymistä itsenäisiksi 
ammatinharjoittajiksi ja/tai osa-aikaisen työn saantia.

LYHYET PERUSTELUT

Rahoituskehyksestä ja toimielinten välisestä sopimuksesta käytyjen neuvottelujen 
pitkittymisestä huolimatta Euroopan komissio toivoo saavansa hyväksyttyä kaikki kansalliset 
strategiaohjelmat heinäkuuhun 2007 mennessä ja välttävänsä siten tarpeettomat viivästykset, 
joita koettiin edellisen ohjelmakauden alussa. Tässä yhteydessä on huomattava, että – toisin 
kuin eräillä muilla politiikan aloilla – vaikka aluepolitiikan yleiset painopisteet määritellään 
asiaan liittyvissä asetuksissa, rahoituksen tarkka jakautuminen eri hankkeiden välillä riippuu 
kuitenkin yhteisymmärryksessä Euroopan komission kanssa parhaillaan laadittavista ja 
hyväksyttävistä jäsenvaltioiden strategisista viitekehyksistä sekä sovittujen
toimenpideohjelmien saamista yhteisön varoista.

Vuotta 2008 koskevassa arviossaan1 komissio muistuttaa, että "kaikki rakennerahastojen ja
koheesiorahaston luvut on johdettu oikeusperustassa päätetyistä kokonaismäärärahoista ja ne 
ovat täysin johdonmukaisia toimielinten välisessä sopimuksessa määritettyjen kynnysten 
kanssa". Talousarviosta päättäessään Euroopan komissio on ottanut budjettitarpeiden 
arvioimiseksi huomioon vuoden 2005 Eurooppa-neuvoston päätökset, vuosien 2007–2013 
rahoituskehyksen ja toimielinten välisen sopimuksen säännökset, ohjelmakaudella 2000–2006 
aloitettuihin hankkeisiin luvatut summat sekä todennäköiset ennakkomaksupyynnöt 
nykyisellä ohjelmakaudella. Rakennerahastojen vuoden 2008 maksusitoumukset nousevat
täten 0,9 prosentilla2 ja maksut3 3,2 prosentilla, kun taas koheesiorahaston maksusitoumusten4

kasvu on 14,4 prosenttia ja maksujen5 36 prosenttia. On huomattava, että yksi otsakkeen 1b 
  

1 SEC(2007)0500.
2 38 734 000 000 €.
3 33 894 000 000 €.
4 8 155 000 000 €.
5 6 728 000 000 €.
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budjettikohdista ei kuulu rakenne- tai koheesiopolitiikan alaan. Kyseessä on eurooppalaisen 
naapuruuden ja kumppanuuden välineen (ENPI) budjettikohta, joka vastaa rajat ylittävän 
yhteistyön osuutta kyseisestä otsakkeesta ja joka kuuluu ulkosuhteiden politiikan alaan.

Jatkuvan budjettikurin tarve sekä julkisten investointien taantuminen kaikkialla Euroopassa 
ovat siirtäneet painopistettä sellaisten edellytysten luomiseen, jotka ovat tarpeen

Ø nettotyöpaikkojen luomiseksi;
Ø sosiaalisen syrjäytymisen torjumiseksi;
Ø tietoon perustuvan talouden kehittämiseksi.

Tätä lähestymistapaa, joka soveltuu 27 maan unionin uusiin olosuhteisiin, käytetään 
aluepolitiikan onnistumisen mittapuuna vuosina 2008–2009 suoritettavassa ensiarvoisen 
tärkeässä väliarvioinnissa. Vuoden 2008 aikana komissio tarkastelee tiiviisti ohjelmakauden
2000–2006 suorituksia, valvoo ohjelmien ja hankkeiden päättämistä sekä arvioi aluepolitiikan 
vaikutuksia ohjelmakaudella. Samanaikaisesti se varmistaa, että ohjelmissa otetaan täysin 
huomioon kasvu- ja työllisyysohjelman painopisteet.

Komissio kertoo1, että maksusitoumusmäärärahojen jako on samoin kuin vuonna 2007 
alustava ja se perustuu ohjelmakauden 2000–2006 tietoihin. Euroopan komissio on kuitenkin 
selvästikin ainoa toimielin, jolla on käytettävissään vaadittavat tiedot kaikista talousarvion 
tarpeista. Tästä syystä valmistelija ehdottaa, että parlamentti oikaisee välittömästi kaikki 
neuvoston budjettiesitykseen tekemät perustelemattomat muutokset.

Komissio toteaa myös, että syntyvyyden laskusta johtuva väestön ikääntyminen etenkin 
eräillä alueilla ja myös joissakin jäsenvaltioissa on yksi suurimmista haasteista Euroopan 
tulevaisuudelle. Siksi onkin olennaisen tärkeää edistää perhearvoja ja auttaa nuoria perheitä 
sovittamaan yhteen työ- ja perhe-elämä.

  
1 SEC(2007)0500.
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