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LYHYET PERUSTELUT

Maailmanlaajuisen rahoituskriisin vastatoimena Euroopan komissio ehdotti jäsenvaltioille 
Euroopan talouden elvytyssuunnitelmaa. EU:n valtioiden ja hallitusten päämiehet vahvistivat 
koordinoitujen vastatoimien tarpeen ja komissio julkisti 26. marraskuuta 2008 tiedonannon 
"Euroopan talouden elvytyssuunnitelma", jossa todetaan, että koheesiopolitiikalla 
myötävaikutetaan merkittävästi jäsenvaltioiden ja alueiden julkisiin investointeihin ja että sen 
on toimittava keinona, jonka avulla nykyisestä kriisistä selvitään.  

Euroopan talouden elvytyssuunnitelmassa ehdotetaan erityisesti, että toteutetaan toimenpiteitä 
Lissabonin strategian painopistealueilla kasvun ja työllisyyden aikaan saamiseksi. Kaikilla 
käyttöönotetuilla välineillä pyritään saavuttamaan tämä tavoite ja nopeuttamaan tulosten 
saavuttamista. Tässä mielessä soveltamisalueeltaan laajennetun Euroopan 
globalisaatiorahaston ja käyttöönotetun Euroopan sosiaalirahaston (ESR) erityisvastuulla on 
vastata moninaisiin sosiaalisiin ja taloudellisiin hätätilanteisiin, joilta tuki puuttuu. Nykyään 
kuten aikaisemminkin voidaan olla varmoja siitä, että niiden käyttö on sitä tehokkaampaa, 
mitä täydentävämpiä ovat niiden toimet ja soveltamisalat.

Euroopan sosiaalirahastosta tuetaan politiikkoja ja painopistealueita, joilla pyritään 
saavuttamaan edistystä työllisyyden alalla, parantamaan työn laatua ja tuottavuutta, 
edistämään sosiaalista osallisuutta ja yhteenkuuluvuutta, ja sen tärkeänä tehtävänä on 
Euroopan talouden elvytyssuunnitelman mukaisten toimenpiteiden täytäntöönpano.

Ottaen huomioon, että koska uusien rahastojen ja asiaa koskevien toimintamenetelmien 
käyttöönottamista ei ole suunniteltu, on erityisen tärkeätä, että Euroopan sosiaalirahaston 
koko potentiaalia käytetään siihen, että ratkaistaan nykyisestä rahoituskriisistä ja talouden 
taantumasta johtuvat työttömyyden torjumista ja Euroopan kilpailukykyyn kohdistuvan 
paineen nopeaa kasvua koskevat ongelmat.

Tässä mielessä komission ehdotus pyrkii yksinkertaistamaan hallintomenetelmiä ja 
käyttämään Euroopan sosiaalirahastosta yhteisrahoitettuja maksuja, joilla on tarkoitus edistää 
sitä, että talouskriisin kourissa olevia jäsenvaltioiden ja alueiden tukemiseen käytettävissä 
olevia ja soveltuvia resursseja käytetään entistä tehokkaammin, tuloksellisemmin ja 
nopeammin.

On korostettava, että Euroopan parlamentti ja aluekehitysvaliokunta (REGI) ovat toistuvasti 
todenneet, että yksinkertaistaminen on olennaista parannettaessa rakennerahastojen hallintoa 
ja täytäntöönpanoa.

On tärkeätä todeta, että vuoden 2007 talousarvion toteuttamista koskevassa 
vuosikertomuksessaan Euroopan tilintarkastustuomioistuin suositteli tukikelpoisten 
kustannusten laskentaperusteiden yksinkertaistamista ja kertaluontoisten tai 
kiinteämääräisten maksujen osuuden lisäämistä "todellisiin kustannuksiin" perustuvien 
maksujen sijasta1.

                                               
1 Tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomus talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuodelta 2007 ja toimielinten 
vastaukset, EUVL C 286, 10.11.2008, toinen luku, 42 kohta.



PE418.452v01-00 4/4 PA\764915FI.doc

FI

Epäsuoria kustannuksia koskevat kiinteämääräiset ESR-maksut ovat olleet mahdollisia 
vuodesta 2007 lähtien, vaikka kertaluontoiset kustannukset eivät ole vielä ESR:n sääntöjen 
mukaan tukikelpoisia.

Tässä yhteydessä komission ehdotuksella on tarkoitus laajentaa kiinteämääräistä rahoitusta 
suoriin kustannuksiin, laajentaa sen soveltamista standardiyksikkökustannuksiin ja 
mahdollistaa kertaluontoisten maksujen käyttö.

Tässä suhteessa Euroopan komission tekemässä ehdotuksessa noudatetaan 
kehitysaluevaliokunnan jo aikaisemmin tekemien ehdotusten linjaa tekemällä siitä 
jäsenvaltioiden asianosaisten toimijoiden etujen mukainen.

Koska tehdyt ehdotukset on pantava pikaisesti täytäntöön, Euroopan parlamenttia pyydettiin 
hyväksymään kantansa mahdollisimman nopeasti. 
Euroopan parlamentti ei milloinkaan kieltäytynyt kantamasta poliittista vastuutaan. 
Huolimatta siitä, että erityisen tilanteen vuoksi on muodostunut lukuisia näkökantoja, 
Euroopan parlamentti pidättäytyy tässä yhteydessä toistaiseksi tekemästä uusia ehdotuksia ja 
tarkistuksia varmistaakseen prosessin pikaisen etenemisen ja ehdotuksen tavoitteena olevat 
todelliset hyödyt kansalaisille. Parlamentti kuitenkin huomauttaa, että on tarpeellista jo nyt 
käynnistää yhdessä Euroopan komission kanssa kyseistä rahastoa koskeva arviointiprosessi, 
jonka tavoitteena on tehdä täydentävä arvio mahdollisimman nopeasti. 

Tämän vuoksi aluekehitysvaliokunta hyväksyy komission ehdotuksen.

******

Aluekehitysvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokuntaa 
esittämään komission ehdotuksen hyväksymistä.
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