
PA\731736FI.doc PE409.469v01-00

FI FI

EUROOPAN PARLAMENTTI
2004 










 2009

Aluekehitysvaliokunta

2008/2026(BUD)

2.7.2008

LAUSUNTOLUONNOS
aluekehitysvaliokunnalta

budjettivaliokunnalle

Euroopan unionin talousarvioesityksestä varainhoitovuodelle 2009
(C6-0000/2008 - 2008/2026(BUD))

Pääluokka III - komissio

Valmistelija: Miloš Koterec

Adlib Express Watermark



PE409.469v01-00 2/5 PA\731736FI.doc

FI

PA_NonLeg

Adlib Express Watermark



PA\731736FI.doc 3/5 PE409.469v01-00

FI

EHDOTUKSET

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

1. katsoo, että alustavaan talousarvioesitykseen sisällytetyt summat vastaavat unionin 
tarpeita sen pyrkiessä vähentämään alueellisia eroja ja saavuttamaan Lissabonin ja 
Guttenbergin tavoitteet; vaatii näin ollen kaikkien alustavan talousarvioesityksen 
budjettikohtien ylläpitämistä tai tarvittaessa palauttamista; 

2. korostaa parlamentin toivovan, että talousarvioesityksessä varainhoitovuodelle 2009 
kiinnitetään erityisesti huomiota pieniin ja keskisuuriin yrityksiin sekä mikroyrityksiin, 
kun otetaan huomioon niiden merkitys alueellisen kehityksen kannalta;

3. pyytää komissiota toteuttamaan pilottihankkeen, jolla testataan uutta lähestymistapaa 
romaniyhteisöjen koulutukseen ja opetukseen, alkaen esikouluikäisistä lapsista, jatkuen 
nuorten äitien lisäopetukseen ja sisältäen aikuiskoulutuksen ja -opetuksen, jolloin taataan 
romanien riippumattomuus kehitykseen liittyvissä asioissa; suosittelee, että pilottihanke 
perustetaan nykyiselle tietämykselle romaniyhteisöjen ongelmista Euroopan unionissa ja 
että siinä korostetaan tässä yhteydessä parhaiden käytäntöjen koko monitahoista ja
yhteisvaikutteista kirjoa.

LYHYET PERUSTELUT

Vuoden 2008 ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa Euroopan komissio saattoi hyväksyä 
kaikki kansalliset strategiset kehykset, mikä vähensi sellaisten turhien viivästyksien riskiä 
kuin aikaisemman ohjelmakauden alussa syntyi. Tässä yhteydessä on syytä panna merkille, 
että toisin kuin joillakin politiikan aloilla, vaikka kokonaispainopisteet on määritelty
asianmukaisissa asetuksissa ja määrärahat on jaettu 27 jäsenvaltion kesken ohjelmakauden 
alkamista edeltävänä vuonna1, rahoituksen tarkka jakaminen eri hankkeisiin kansallisella 
tasolla riippuu jäsenvaltion strategisesta viitekehyksestä, samoin kuin yhteisön varojen 
käyttäminen sovittuja toimintaohjelmia varten. 

Näin ollen muistutetaan, että kaikki rakennerahastoja ja koheesiorahastoa koskevat luvut 
perustuvat määrärahoihin, joista on päätetty oikeudellista perustaa vahvistettaessa, ja ne 
noudattavat täysin IIA:n ylärajoja. Antaessaan talousarviota koskevia säädöksiä Euroopan 
komissio on arvioinut talousarvioon liittyviä tarpeita ottaen huomioon vuoden 2005 
Eurooppa-neuvoston päätökset, määräykset rahoitusnäkymissä vuosiksi 2007–2013 ja 
IAA:ssa, ohjelmakaudella 2000–2006 päättyviin hankkeisiin osoitetut varat ja todennäköiset 
ennakkomaksupyynnöt nykyisellä kaudella. Näin ollen rakennerahastojen sitoumukset 
vuodelle 2009 kasvavat 2,5 prosenttia yhteensä 48 413,9 miljoonaan euroon samalla kun 
maksumääräykset vähenevät 13,9 prosenttia 34 914,1 miljoonaan. 

Tarve jatkaa talousarviota koskevan kurinalaisuuden noudattamista ja julkisten investointien 
yleiseurooppalainen väheneminen ovat korostaneet tarvetta luoda suotuisat edellytykset:

                                               
1 Eurooppa-neuvosto joulukuu 2005 
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 nettotyöpaikkojen luomiselle,
 sosiaalisen syrjäytymisen torjumiselle, 
 tietopohjaisen talouden kehittämiselle. 

Tältä osin Euroopan komission mukaan1 on odotettavissa, että kaudella 2007-2013 luodaan 
775 000 bruttotyöpaikkaa lähentymistavoitteen ja kilpailukykyä ja työllisyyttä koskevan 
tavoitteen mukaisesti. 

Tästä lähestymistavasta tulee mittapuu, jolla arvioidaan aluepolitiikan onnistumista 
vuonna 2009 tehtävän väliarvioinnin aikana, ja ehdotettua pilottihanketta on tarkasteltava 
sosiaalisen syrjäytymisen ongelman ratkaisemisen taustaa vasten.

Komissio on vuonna 2009 seurannut ohjelmakautta 2000-2006 sekä ohjelmien ja hankkeiden 
päättämistä samoin kuin arvioinut politiikan vaikutusta kyseisenä aikana. Olemme saaneet 
tietää, että viitekaudella molemmat Euroopan aluekehitysrahaston ERDF:n tavoitteet, 
tavoitteet 1 ja 2, suoriutuivat hyvin kasvua ja lähentymistä koskevista tavoitteista. Erityisesti 
tavoitteen 1 alueiden BKT kasvoi 70 prosenttiin vuonna 2003 oltuaan 64 prosenttia EU15:n 
keskiarvosta vuonna 1995. 

Kuten vuonna 2008, maksusitoumukset jaetaan vuonna 2009 väliaikaiselta pohjalta ja 
perustuen ohjelmakauden 2000-2006 tietoihin. Euroopan komissio on kuitenkin selvästi ainoa 
toimielin, jolla on pääsy tarvittaviin tietoihin, jotta voidaan arvioida täysimääräisiä 
talousarviovaatimuksia. Tästä syystä valmistelijanne ehdottaa, että parlamentin on oikaistava 
välittömästi perusteettomat muutokset, jotka neuvosto on sisällyttänyt 
talousarvioluonnokseensa. 

Vakiintuneen käytännön mukaisesti kullekin vuodelle myönnetty kokonaissumma varataan 
vuoden alussa, jolloin parlamentille jää vain vähän tai ei ollenkaan mahdollisuuksia esittää 
pilottihankkeita. Valmistelijanne on tietoinen monista toimista, joita Euroopan komissio ja 
jäsenvaltiot toteuttavat epäsuotuisassa asemassa olevien, erityisesti romanien hyväksi. Hän on 
kuitenkin myös tietoinen näiden ihmisten integroimiseksi tarkoitettujen toimien suhteellisen 
alhaisesta tehokkuudesta ja yhteensovittamisen puutteesta yleiseurooppalaisella tasolla.

EU:n aluekehitysstrategiassa on luotu useita monialaisia politiikkoja. Romaniyhteisöjen 
kehittäminen on yksi tärkeimmistä tässä yhteydessä. Tämä erityisongelma, jota korostetaan 
kaikissa asiaan liittyvissä kansallisissa strategisissa kehyksissä koko unionissa, pyritään 
ratkaisemaan enemmän tai vähemmän monialaisella lähestymistavalla. Samalla tilanne on se, 
että jäsenvaltiot ovat laistaneet strategisen yhteensovittamisen ja kokemuksien sekä parhaiden 
käytäntöjen vaihdon; vaikka jokaisella maalla, jossa tarkastellaan romaniyhteisön 
kehittämistä, on omat erityispiirteensä, ydinongelma on sama. 

Niinpä pilottihankkeen tavoitteena on omaksua uusi lähestymistapa romaniyhteisöjen 
koulutukseen ja opetukseen, alkaen esikouluikäisistä lapsista, jatkuen nuorten äitien 
lisäopetukseen ja sisältäen aikuiskoulutuksen ja -opetuksen. Pilottihanke perustuu nykyiselle 
tietämykselle romaniyhteisöjen ongelmista Euroopan unionissa korostaen tässä yhteydessä 
parhaiden käytäntöjen koko monitahoista ja yhteisvaikutteista kirjoa. Valmistelijanne katsoo, 
että tämä saavutetaan vain luomalla hyvin yhteensovitettu yleiseurooppalainen 
                                               
1 S. 42 SEC(2008)514
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lähestymistapa.

Lopuksi, ottaen huomioon hyvin vähäinen marginaali, joka on poikkeuksellisesti saatavilla 
teknisen tuen määrärahoista, olen ehdottanut asianomaisesta budjettikohdasta (13.03.20) 
saatavilla olevien varojen vähentämistä ja viiden miljoonan euron summan siirtämistä uuteen 
budjettikohtaan, joka perustetaan otsikolla: 

Pilottihanke: romanien integrointimenetelmiä koskevat yleiseurooppalaiset toimet ja 
integrointimenetelmien yhteensovittaminen
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