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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

ehdotuksesta neuvoston asetukseksi Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan 
sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevista yleisistä säännöksistä
(KOM(2004)0492 - 2004/0163(AVC))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon ehdotuksen neuvoston asetukseksi Euroopan aluekehitysrahastoa, 
Euroopan sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevista yleisistä säännöksistä 
(KOM(2004)0492 – 2004/0163(AVC)),

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 161 artiklan,

– ottaa huomioon kolmannesta taloudellista ja sosiaalista koheesiota käsittelevästä 
kertomuksesta 22 päivänä huhtikuuta 2004 annetun päätöslauselmansa 1,

– ottaa huomioon työjärjestyksensä 75 artiklan 3 kohdan,

– ottaa huomioon aluekehitysvaliokunnan väliaikamietinnön sekä budjettivaliokunnan, 
talousarvion valvontavaliokunnan, talous- ja raha-asioiden valiokunnan, työllisyyden ja 
sosiaaliasioiden valiokunnan, ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden 
turvallisuuden valiokunnan, teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan, liikenne- ja 
matkailuvaliokunnan, kalatalousvaliokunnan sekä naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-
arvon valiokunnan lausunnot (A6-0000/2005),

1. katsoo, että asetusehdotus on pääosiltaan yhdenmukainen 22 päivänä huhtikuuta 2004 
annetun päätöslauselman kanssa, eikä näin ollen puolla enää suoraan komission 
ehdotuksia, vaan viittaa erityisesti asiakirjan käsittelyyn neuvostossa ja kehottaa 
komissiota ja neuvostoa ottamaan huomioon jäljempänä esitettävät erityiset suositukset;

2. hylkää kaikki merkittävät muutokset komission ehdotuksen yleisrakenteeseen ja erityisesti 
pyrkimykset kansallistaa uudelleen unionin aluepolitiikkaa kokonaisuudessaan tai osittain 
(osasto 1);

3. kehottaa laajentamaan 200 kilometriin rajat ylittävän yhteistyön rahoitukseen 
tukikelpoisten yhteisön NUTS III – tason alueiden merirajojen välisen pituuden; sekä 
kehottaa lisäksi lisäämään tekstiin viittauksen tarpeesta ottaa huomioon toimivien 
yhteyksien aikaan saaminen syrjäisillä alueilla (7 artikla);

4. hylkää kaikki kumppanuusperiaatteen heikentämispyrkimykset ja kehottaa säilyttämään 
luettelon asianmukaisista elimistä, joita ovat myös ympäristöalan kansalaisjärjestöt ja 
vammaisjärjestöt (10 artikla);

5. kehottaa laajentamaan miesten ja naisten välisen tasa-arvon periaatteen soveltamisalaa, 
jotta voitaisiin estää sukupuoleen, rotuun tai etniseen syntyperään, uskontoon tai 
vakaumukseen, vammaisuuteen, ikään tai sukupuoliseen suuntautumiseen perustuvaa 
syrjintä, ja erityisesti varmistamaan, että vammaisten osallistumismahdollisuudet ovat 

  
1 Hyväksytty asiakirja, PA_TA(2004)0368.
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edellytys rahastosta saatavalle rahoitustuelle ja että niitä edistetään rahastotoimien 
täytäntöönpanon eri vaiheissa (14 artikla);

6. kehottaa torjumaan määrätietoisesti kaikki pyrkimykset tiukentaa ehdotettua 
rahoituskehystä, mukaan lukien kokonaismäärärahat ja eri tavoitteiden ja niiden osien 
mukaan jaetut määrärahat (15 – 22 artiklat);

7. kehottaa säilyttämään yhteisön koheesiopolitiikan selkeät ja sitovat strategiset 
suuntaviivat, jotka on annettava perustamissopimuksen 161 artiklan mukaista menettelyä 
noudattaen; sekä kehottaa lisäksi laatimaan väliraportin samaa menettelyä noudattaen, 
jollei Euroopan perustuslakia koskeva sopimus ole tullut voimaan, ja siinä tapauksessa on 
sovellettava III-119 artiklaa, jotta voidaan toteuttaa täysimääräisesti lainsäädäntöä 
koskevaa yhteispäätösmenettelyä Euroopan parlamentin kanssa (23–24 artikla);

8. kehottaa lisäämään saaristoalueet, harvaan asutut alueet ja vuoristoalueet alueellisiin ja 
temaattisiin ensisijaisiin toimiin, joita on täsmennettävä kansallisen strategisen 
viitekehyksen strategisessa jaksossa (25 artikla);

9. kehottaa säilyttämään kansallisen strategisen viitekehyksen, joka on laadittu tiiviissä 
yhteistyössä 10 artiklassa tarkoitettujen kumppanien kanssa ja josta on säädettävä 
kumppanuuden yhteydessä sovitulla komission päätöksellä (26 artikla);

10. kehottaa lisäämään mahdollisuuden tarkistaa kansallista strategista viitekehystä (26 
artikla);

11. kehottaa selkeyttämään strategista seurantaa siten, että jäsenvaltiot ja komissio laativat 
raportit joka toinen vuosi (27 ja 28 artikla); sekä kehottaa tässä yhteydessä järjestämään 
kahden vuoden välein strategisen foorumin, johon osallistuvat Euroopan parlamentti, 
komissio, jäsenvaltiot ja alueet (29 artikla);

12. kehottaa lisäämään ESR:sta ja EAKR:sta rahoitettavien toisen rahaston toiminta-alaan 
kuuluvien toimenpiteiden osuuden viidestä kymmeneen prosenttiin yhdestä rahastosta 
rahoitettavasta toimenpideohjelmasta (33 artikla);

13. kehottaa säilyttämään kaupunkeihin liittyvän ulottuvuuden korostamiseksi EAKR:sta 
rahoitettavia lähentymistavoitteen sekä alueellisen kilpailukyvyn ja työllisyyden tavoitteen 
toimenpideohjelmia koskevan vaatimuksen tietojen toimittamisesta kaupunkeihin 
liittyvistä kysymyksistä, mukaan lukien luettelo valituista kaupungeista ja menettelyt 
vastuun siirtämiseksi kaupunkiviranomaisille; sekä kehottaa liittämään nämä menettelyt 
alueellisen kumppanuuden yhteyteen (36 artikla);

14. kehottaa säilyttämään ehdotuksen yhteisön laatu- ja suoritusvarauksesta menetelmänä, 
jolla palkitaan edistyksestä, kuitenkin noudattaen oikeudenmukaisempia, objektiivisempia 
ja yleisemmin hyväksyttäviä perusteita, joilla voidaan varmistaa kyseisen tavoitteen 
saavuttaminen (48 artikla);

15. kehottaa säilyttämään periaatteen, joka koskee kansallista varausta ennakoimattomia 
menoja varten, mutta kehottaa samalla noudattamaan varausten käytössä suurempaa 
joustavuutta (49 artikla);



PR\558087FI.doc 5/10 PE 355.471v01-00
FREELANCEKÄÄNNÖS

FI

16. torjuu pyrkimykset muuttaa ehdotettuja yhteisrahoitusosuuksia (51 artikla) mutta kehottaa 
samalla kaksinkertaistamaan enimmäistason ja -määrän kymmeneen prosenttiin niille 
alueille, jotka kärsivät useammasta ehdotuksessa tarkoitetusta maantieteellisestä tai 
luonnonhaitasta (52 artikla);

17. kehottaa säilyttämään selkeytetyn ehdotuksen, jolla rajoitetaan yhteisön 
yhteisrahoitusosuus tiettyyn prosenttiosuuteen ilmoitetuista julkisista menoista; torjuu 
näin ollen kaikki pyrkimykset osarahoittaa yhteisön rahastoista yksityisiä investointeja (51 
ja 76 artikla);

18. kehottaa lisäämään viittauksen tarpeeseen käyttää korkeatasoista hankkeiden hallinto- ja 
valvontajärjestelmää, joka on olennainen seikka varmistettaessa hankkeiden pysyminen 
aikataulun ja budjetin rajoissa (57 artikla);

19. kehottaa säilyttämään suhteellisissa valvontajärjestelmissä ehdotetut rajoitukset 
(yhteisrahoitusosuus kustannuksista enintään 33 % ja 250 miljoonaa euroa), joiden 
puitteissa komissio ei sovella järjestelmällistä valvontaa; ja kehottaa kuitenkin ottamaan 
huomioon eri rahastojen erityispiirteet (73 artikla);

20. torjuu kaikki muutokset ehdotettuihin ennakkomaksumääriin (81 artikla);

21. torjuu kaikki N+2 -sääntöön kohdistuvat sellaiset heikentämispyrkimykset, jotka eivät 
liity jo ehdotettuun joustavuuteen suurhankkeiden kohdalla, koska tämän säännön edut 
ovat käyneet ilmi kuluvan ohjelmakauden aikana sen tehokkuudessa parantaa varojen 
tehokasta käyttöä (93 artikla);

22. kehottaa noudattamaan suurempaa joustavuutta ja laajentamaan jäsenvaltioille ehdotettua 
kahden kuukauden määräaikaa, jonka kuluessa ne voivat osoittaa rahoitusoikaisun 
vääräksi; kehottaa soveltamaan tähän määräaikaan vaihtelevuutta, joka perustuu havaitun 
ongelman vakavuuteen (100 artikla);

23. torjuu kaikki pyrkimykset hyväksyä yhteisön rahoitusosuutta laskettaessa tukikelpoisiksi 
menoja, jotka eivät liity investointeihin, kuten alv-maksut tai majoituskustannukset;

24. torjuu kaikki pyrkimykset pienentää lähentymisalueille tarkoitettua valtiontuen 
enimmäismäärää, mukaan lukien tilastovaikutuksen alaiset alueet; ja kehottaa ottamaan 
edelleen huomioon alueelliset erot ja kiinnittämään erityistä huomiota luonnonhaittoihin ja 
maantieteellisiin haittoihin sovellettaessa valtiontukea lähentymistavoitteen ulkopuolisiin 
alueisiin;

25. kehottaa puhemiestä vaatimaan lisäneuvotteluja neuvoston kanssa työjärjestyksen 
75 artiklan 3 kohdan mukaisesti;

26. kehottaa puhemiestä toimittamaan tämän päätöslauselman komissiolle ja neuvostolle.
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PERUSTELUT

Johdanto

Tämä luonnos väliaikaisesta mietinnöstä on jatkoa Euroopan parlamentin mietinnölle ja 
päätöslauselmalle komission kolmannesta sosiaalista ja taloudellista koheesiota koskevasta 
kertomuksesta1 ja esittelijän joulukuussa 2004 laatimalle työasiakirjalle.2

Tämän asiakirjan tarkoituksena ei ole toistaa kahdessa aiemmassa asiakirjassa esitettyjä 
perusteluja, vaan pikemminkin edistää mahdollisimman tiiviisti parlamentin tärkeimmiksi 
katsomia toimia Euroopan rakennerahaston uudistamisessa. Tämän vuoksi päätöslauselma on 
tarkoituksella rajattu konkreettisiin “suosituksiin” seikoista, jotka olisi liitettävä 
yleisasetukseen. Tähän asiakirjaan ei ole liitetty johdanto-osan kappaleita eikä laajoja 
periaatteellisia kannanottoja, vaan ainoastaan kehotuksia toimiksi. 

Nämä kehotukset koskevat sekä suoraan komission ehdotuksia että esittelijän saamia tietoja 
siitä, missä vaiheessa käsittely on ministerineuvostossa. Komission ehdotuksen ja Euroopan 
parlamentin jo aiemmin hyväksymien kannanottojen välillä on erittäin suuri yhteneväisyys. 
Useita muutos- ja lisäyskehotuksia on kuitenkin annettu. Parlamentti voi suositella neuvoston 
suhteen vastaavaa toimintatapaa, silloin kun keskustelu näyttää olevan oikeansuuntainen. 
Silloin kun näin ei ole, parlamentti voi lähinnä pyrkiä estämään kielteisen kehityksen 
ilmoittamalla vastustavansa sitä ja voi viime kädessä myös evätä hyväksymisensä, jos se 
katsoo, ettei voi poliittisesti hyväksyä neuvoston kantaa.

Mikä siis on peruslinja?

Poliittinen tärkeysjärjestys

Euroopan parlamentti on moneen kertaan korostanut tarvetta laatia luotettava 
vähimmäistalousarvio tulevan koheesiopolitiikan toteuttamista varten. Tämän vuoksi se torjuu 
kaikki pyrkimykset katsoa, että Euroopan aluepolitiikka on muuttuja, jota voidaan 
yksinkertaisesti tarkistaa hyväksyttäessä rahoitusnäkymiä vuosille 2007–2013. 
Asetusluonnoksessa esitetty rahoitusvakaus: 0,41 prosenttia yhteisön bruttokansantulosta 
(0,46 %, kun mukaan otetaan Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto ja 
Euroopan kalatalousrahasto) on katsottava vaatimattomaksi, kun otetaan huomioon, että 
lähentymistavoitteeseen tukikelpoisen väestön määrä on kasvanut merkittävästi 
ennennäkemättömän laajentumisprosessin myötä. Tämä prosentti on näin ollen katsottava 
vähimmäismääräksi, joka tarvitaan ehdotettujen suunnitelmien toteuttamiseksi.

Lisäksi, jotta laajentuminen olisi todellinen poliittinen ja taloudellinen menestys, on 
ratkaisevaa taata kohtuullinen tasapaino uusien jäsenvaltioiden lähentymistavoitteeseen 

  
1 Mietintö kolmannesta taloudellista ja sosiaalista koheesiota käsittelevästä kertomuksesta (KOM(2004) 107 –
C5-0092/2004 – 2004/2005(INI))aluepolitiikan valiokunta, liikenne ja matkailuvaliokunta, esittelijä: 
Konstantinos Hatzidakis. Hyväksytty asiakirja, P5_TA-PROV(2004)0368.

2 Työasiakirja ehdotuksesta neuvoston asetukseksi Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa ja 
koheesiorahastoa koskevista yleisistä säännöksistä ja asetuksen 1260/1999 muuttamisesta (KOM (2004) 
492lopullinen), aluekehitysvaliokunta, esittelijä: Konstantinos Hatzidakis 16.12.2004.
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tukikelpoisten alueiden tarpeiden sekä vanhojen jäsenvaltioiden köyhimpien alueiden, 
tilastovaikutuksen alaisten alueiden ja phasing in -alueiden välillä. On tehty useita ehdotuksia 
kokonaismäärärahojen lisäämiseksi tai supistamiseksi kokonaisuudessaan. Tämän vuoksi 
esittelijä esittää liitteessä taulukon1, jonka perusteella voidaan arvioida tehtyjen ehdotusten 
taloudellisia vaikutuksia. 

Mitä tulee lähentymistavoitteeseen, esittelijä katsoo, että noin kuusi miljardia euroa, jolla 
saadaan tukikelpoisiksi tilastovaikutuksen alaiset alueet, voidaan katsoa olevan melko 
kohtuullinen keino saada aikaan kestävä ja sopusointuinen tasapaino. Esittelijä ei kuitenkaan 
tarkoituksella ole ottanut kantaa tähän asiaan tässä vaiheessa, vaan pyrkii asialliseen 
kompromissiin kollegojensa kanssa. 

Yhteisön muiden alueiden osalta parlamentti on määrätietoisesti tukenut tasapainoista 
Euroopan-laajuista hajautettua kestävän kehityksen mallia, jolla edistetään Lissabonin ja 
Göteborgin strategioita. Tämän vuoksi parlamentti torjuu kaikki pyrkimykset kansallistaa 
uudelleen koheesiopolitiikka ja erityisesti alueellisen kilpailukyvyn ja työllistämisen 
tavoitteet, mitä tietyt jäsenvaltiot edelleenkin esittävät. Tältä osin esittelijä katsoo, että 
komission ehdotuksia phasing-in – alueiksi sekä luonnonhaitoista ja maantieteellisistä 
haitoista kärsiviksi alueiksi on noudatettava tiukasti. Viimeksi mainitusta tapauksesta esittelijä 
katsoo, että suunniteltu viiden prosentin yhteisrahoitusosuus olisi kaksinkertaistettava silloin, 
kun alue kärsii useamman haitan kumulatiivisista vaikutuksista.

Yhteistyötä koskevan tavoitteen 3 osalta olisi oltava paljon joustavampi erityisesti merirajojen 
suhteen ja olisi otettava huomioon tarve luoda toimivat yhteydet syrjäisille alueille.

Parlamentti on aina korostanut, että tulevan aluepolitiikan hallinnassa on löydettävä tasapaino 
rahallisen arvon turvaamisen ja yhteisön lähestymistavan ja kumppanuuden säilyttämisen 
välillä. Koheesiopolitiikasta ei saisi tehdä 25:ä tai 27:ä “avointa shekkiä”, vaan sen olisi 
oltava osa yhdenmukaista lähestymistapaa, jolla saavutetaan Euroopan tärkeimmät strategiset 
tavoitteet: solidaarisuus, kilpailukyky ja kestävä kehitys. Nämä tavoitteet saavutetaan 
ainoastaan yhteisön strategian tasolla, kansallisella tasolla ja alueellisella tasolla 
toteutettavalla tiiviillä yhteistyöllä. Näin ollen yhteisön strategisten suuntaviivojen, 
kansallisten strategisten viitekehysten ja kumppanuusperiaatteen sekä 
syrjimättömyysperiaatteen säilyttäminen on katsottava tärkeäksi. Lisäksi strategiseen 
lähestymistapaan on liitettävä toimet, joilla eurooppalaiset tavoitteet voidaan alueellisessa 
suunnittelussa siirtää tasapuolisella tavalla paikalla toteutettavaksi toiminnaksi. Näin ollen 
saaristoalueet, harvaan asutut alueet ja vuoristoalueet olisi otettava mukaan jo kansallisissa 
strategisissa viitekehyksissä määriteltyihin temaattisiin ja alueellisiin toimiin.

Tässä yhteydessä parlamentti on jo määrätietoisesti korostanut tarvetta osallistua ehdotettuun 
vuosittaiseen strategiseen keskusteluun. Tuntuisi kuitenkin asianmukaisemmalta varmistaa 
tämän keskustelun liittäminen parlamentin, komission, jäsenvaltioiden ja alueiden strategiseen 
foorumiin, joka voitaisiin näin ollen järjestää joka toinen vuosi. Tällaisessa foorumissa 
voitaisiin käsitellä seuraavia seikkoja:

  
1 Koheesiopolitiikan soveltaminen laajentuneeseen Eurooppaan sekä Lissabonin ja Göteborgin tavoitteisiin, 
Eurooppa strategisen ja koheesiopolitiikan yksikkönä, Euroopan parlamentti, IP/B/REGI/ST/2004-008, 
tammikuu 2005.
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- aluepolitiikan tehokas panos Lissabonin strategiaan ja tarvittavat arviointikeinot tämän 
parantamiseksi;

- toissijaisuus-, suhteellisuus- ja kumppanuusperiaatteiden tehokas toteuttaminen;
Tässä yhteydessä on korostettava kaikkien tämän politiikan toteuttamiseen tiiviisti 
osallistuvien alueellisten ja paikallisten toimijoiden merkitystä. Näin ollen on korostettava 
kaupunkeihin liittyvää ulottuvuutta siten, että määritellään asianmukaisesti kaupunkien asema 
ja omaksutaan johdonmukainen lähestymistapa kaupunkeihin liittyvin seikkoihin. Tähän 
näytetään päästävän parhaiten alueellisen kumppanuuden avulla. Tässä yhteydessä 
parlamentti on tosin tukenut ja tukee edelleen yhden rahaston käyttöä suunnittelussa, mutta 
toisaalta tuntuisi sopivalta sallia ristiinrahoitus (10 %:iin asti) EAKR:n ja ESR:n välillä.

Esittelijä katsoo, että molemmilla varauksilla on tehtävänsä ja molemmat olisi säilytettävä. 
Molempia olisi tosin muutettava. Tämä pätee erityisesti yhteisön varaukseen, jolla pitäisi 
kannustaa jäsenvaltioita parantamaan suorituskykyään ja saavuttamaan todellinen kasvu. 
Nykyinen järjestelmä, jossa palkitaan vain jäsenvaltion parhaat ohjelmat, ei voi antaa 
kunnollista motivaatiota olennaiseen edistymiseen absorptioluvuissa, kasvussa tai 
suorituskyvyssä. Tämän vuoksi näiden varojen jaossa käytettävien perusteiden olisi oltava 
oikeudenmukaisia ja objektiivisia, jotta voitaisiin torjua kaikki epäilyt siitä, että rahat menevät 
EU:n rikkaimmille jäsenvaltioille. Kansallisessa ennakoimattomia menoja koskevissa 
varauksissa on ilmiselvästi tarpeen säästää varoja paikallisia tai alakohtaisia kriisejä varten. 
Samalla näiden varausten käytössä on kuitenkin noudatettava joustavuutta.

Komission ehdotus määrittää rahastojen rahoitusosuuksien yhteisrahoitusosuuden suuruudeksi 
80 prosenttia lähentymistavoitteen osalta koheesiomaissa on yhdenmukainen Euroopan 
parlamentin usein esittämien kehotusten kanssa. Esittelijä tuntee tiettyjä neljänneksiä 
koskevat ehdotukset, joiden mukaan olisi sovellettava enintään 85 prosenttia. Tämä kuitenkin 
muuttaisi ehdotuksen kokonaistasapainoa ja siitä syntyisi vaara, että rahastot katsottaisiin 
pelkästään rahojen siirtämisvälineiksi tai kehitysavun välineeksi. 

Alueellisen kilpailukyvyn ja työllisyyden tavoitteeseen kuuluvien alueiden, jotka kärsivät 
luonnonhaitoista tai maantieteellisistä haitoista, asiaa on ajettava voimakkaasti. Näiden olisi 
ehdotuksen mukaan saatava yhteisrahoituksessa viiden prosentin lisärahoitus. Tällöin olisi 
loogista, että silloin kun näitä alueita koettelee useampi haitta, lisärahoitus olisi nostettava 10 
prosenttiin. Tästä ei juuri koituisi lisäkuluja eikä se olisi ristiriidassa sen määräyksen kanssa, 
jonka mukaan maantieteellisestä tai luonnonhaitasta kärsivien alueille lisättävästä 
rahoituksesta ei saa seurata sitä, että kokonaistuki ylittää 60 prosenttia julkisista menoista tälle 
toimelle. Esittelijän ehdotus on yhdenmukainen perustuslakiluonnoksen uusien määräysten 
kanssa.

Päätöslauselmassa ei mainita syrjäisimpiä alueita, sillä esittelijä katsoo, että ne on otettu 
asianmukaisesti huomioon komission ehdotuksissa.

Esittelijä kannattaa komission ehdotusta, jonka mukaan yhteisön yhteisrahoitus on laskettava 
ainoastaan suhteessa julkisiin kokonaismenoihin eikä yksityisiä sitoumuksia saa ottaa 
huomioon. Esittelijä tuntee tietysti monien näkemyksen, jonka mukaan yhteisrahoitus olisi 
laskettava prosenttiosuutena kokonaismenoista. Ehdotuksessa esitetyt seikat ovat kuitenkin 
selkeämpiä ja lisäksi realistisempia. Yksityiset sitoumukset ovat aina olettamus ilman 
todellisia takeita niiden toteutumisesta. Julkiset sitoumukset voidaan peruuttaa, mutta 
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peruuttaminen vaikeampaa ja se on tehtävä julkisesti. Ehdotukseen liittyykin tärkeä 
lisäseikka, kun sillä voidaan velvoittaa viranomaiset ilmoittamaan etukäteen varat, jotka ne 
aikovat sitoa, eikä anneta mahdollisuutta korvata tätä myöhemmin yksityisillä investoinneilla, 
jolloin julkiset varat osoitettaisiin muualle. Yhteisön myöntämä lisäosuus ja yksityisten 
investointien tuomat lisäykset ovat näin paljon avoimempia.

Ehdotus on lisäksi yhdenmukainen yhteisön niiden toimien kanssa, joilla varat keskitetään 
suuriin infrastruktuurihankkeisiin, joita ovat mm. tutkimus-, liikenne- ja ympäristöhankkeet, 
joihin yksityisiä investointeja ei juuri tehdä. Useita pieniä hankkeita ei suositella, jotta 
vältettäisiin kuluvana ohjelmakautena tuntunut hajoamisvaikutus, kun rakennerahastojen 
varoja jaettiin liian laveasti ja liian harvoille. Nykyisten sääntöjen mukaan sijoittajat voivat 
tietyissä pienissä hankkeissa saada laajoja palautuksia vähäisin yksittäisin 
rahoitussitoumuksin. Tässä ehdotuksessa yhteisö vapautetaan taakasta rahoittaa yksityisiä 
etuja.

Esittelijä torjuu samansuuntaisesti alv-maksujen tai majoituskustannusten huomioonottamisen 
yhteisön yhteisrahoitusosuutta laskettaessa. Yhteisön varoja olisi käytettävä investointeihin 
eikä julkisten varojen hyvittämiseen.

Parhaillaan käsitellään useita eri ehdotuksia, mutta esittelijä tukee periaatteessa N+2 –
säännön soveltamista. Euroopan parlamentti on toistuvasti vaatinut tämän säännön 
noudattamista. Sen soveltaminen on osoittautunut hyödylliseksi yhteisön budjetille, sillä se on 
lisännyt selkeyttä ja avoimuutta budjetin toteuttamisessa ja samalla hyödyttänyt myös alueita 
ja jäsenvaltioita. Tämä sääntö on nimittäin kannustanut sellaisenaan varojen ja ohjelmien 
tehokkaaseen toteuttamiseen aluepolitiikan yhteydessä. 

Komission ehdotuksessa ei mainita aluepolitiikan ja kilpailupolitiikan välistä yhteyttä niin 
kuin aiemmissa ohjelmakautta 2000–2006 koskevissa asetuksissa on tehty. Erityisesti ei tuoda 
esiin yhteyttä alueellisia valtiontukia varten annettaviin suuntaviivoihin. Tämä on 
yhdensuuntaista parlamentin aiemmin ilmoittaman näkemyksen kanssa, jonka mukaan 
rakennerahastoja koskeva yleisasetus ei ole asianmukainen kehys, jossa voitaisiin käsitellä 
kilpailu- ja aluepolitiikan välistä johdonmukaisuutta.1 Se merkitsee kuitenkin sitä, ettei 
rakenteellisten ongelmien käsittelyssä tarvittavaa tärkeää osuutta ole määritelty.

Tämän vuoksi on ratkaisevaa, että ryhdytään yhtenäisesti miettimään mahdollisimman 
nopeasti kyseisiä komission yleisohjeita, jotta voitaisiin taata erityisesti alueellisen 
eriytymisen periaatteen säilyttäminen alueellisille valtiontuille sallituissa enimmäismäärissä 
27 jäsenvaltion unionissa. Kaikki pyrkimykset supistaa näitä enimmäismääriä 
lähentymisalueilla on torjuttava. Tämän tavoitteen lisäksi on tarpeen ottaa huomioon 
alueellisen koheesion periaate ja suhtautua myönteisemmin luonnonhaitoista tai 
maantieteellisistä haitoista kärsiviin alueisiin.

  
1 Väliaikamietintö ehdotuksesta neuvoston asetukseksi rakennerahastoja koskevista yleisistä säännöksistä 
(KOM(98)0131 - C4-0285/98 - 98/0090(AVC), A4-0391/98, 4.11.1998.
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ANNEX
Financial consequences of the counter-proposals (2007-2013)

Table used by the rapporteur in the preparation of his report. Provided in order to allow the 
financial consequences of amendments to be assessed.
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Convergence 
Objective

264,0

Lagging behind 
regions

177,8 -38% +168%

Cohesion Fund 63,0 +5%
Phasing out 
(statistical effect)

22,1 -100% +32%

Outermost regions 1,1
Competitiveness 
Objective

57,9

Phasing in 
(progressing 
regions)

9,6 -100% +10%

Regional 
competitiveness 
and employment

48,3 -50%

Territorial 
cooperation 
objective

13,2

Internal borders 4,7
External borders 1,6
Trans-national 6,3 -66%
Inter-regional 0 4,3
Networks 0,6
Technical 
assistance

1,0

Total Heading 1b 336,1 ~269 ~ 634 ~ 304 ~ 339 ~ 342 ~ 337 ~ 312 336,1 336,1
p.m :
Heading 2 :
Rural 
development 
(EAFRD)

88,7

Former -
EAGGF-G or -G

87,3

LEADER+ 1,4
EFF 4,9
Heading 4 : IPA 12,9 +63%

~21
Heading 1a : 
PROGRESS

0,6

Source: European Commission, calculations EPRC and Notre Europe


