
PR\763900FI.doc PE418.319v01-00

FI FI

EUROOPAN PARLAMENTTI
2004 










 2009

Aluekehitysvaliokunta

2008/0233(AVC)

...

***
SUOSITUSLUONNOS
ehdotuksesta neuvoston asetukseksi (EY) Euroopan aluekehitysrahastoa, 
Euroopan sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevan asetuksen (EY) 
N:o 1083/2006 muuttamisesta tiettyjen tuloja tuottavien hankkeiden osalta
(KOM(2008)0803 – 17575/2008 – C6-0027/2009 – 2008/0233(AVC))

Aluekehitysvaliokunta

Esittelijä: Iratxe García Pérez



PE418.319v01-00 2/8 PR\763900FI.doc

FI

PR_AVC

Lainsäädäntömenettelyistä käytettävät symbolit

* Kuulemismenettely
yksinkertainen enemmistö

**I Yhteistoimintamenettely (ensimmäinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö

**II Yhteistoimintamenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

*** Hyväksyntämenettely
parlamentin jäsenten enemmistö lukuun ottamatta EY-sopimuksen 
105, 107, 161 ja 300 artiklassa ja EU-sopimuksen 7 artiklassa 
tarkoitettuja tapauksia

***I Yhteispäätösmenettely (ensimmäinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö

***II Yhteispäätösmenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

***III Yhteispäätösmenettely (kolmas käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen tekstin hyväksymiseksi

(Ilmoitettu menettely perustuu komission esittämään oikeusperustaan.)
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta neuvoston asetukseksi (EY) Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan 
sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevan asetuksen (EY) N:o 1083/2006 
muuttamisesta tiettyjen tuloja tuottavien hankkeiden osalta
(KOM(2008)0803 – 17575/2008 – C6-0027/2009 – 2008/0233(AVC))

(Hyväksyntämenettely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon ehdotuksen neuvoston päätökseksi (KOM(2008)0803 – 17575/2008),

– ottaa huomioon neuvoston EY:n perustamissopimuksen 161 artiklan 3 kohdan mukaisesti 
esittämän pyynnön puoltavasta lausunnosta (C6-0027/2009),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 75 artiklan 1 kohdan,

– ottaa huomioon aluekehitysvaliokunnan suosituksen sekä budjettivaliokunnan ja 
työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan lausunnot (A6-0000/2009),

1. antaa puoltavan lausunnon ehdotuksesta neuvoston päätökseksi;

2. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.
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PERUSTELUT

Euroopan unionia koettelee ennennäkemätön kriisi, joka iski ensin rahoitusmarkkinoihin ja 
kohdistaa tällä hetkellä reaalitalouteen kielteisiä vaikutuksia, joita ei vielä pystytä täysin 
ennustamaan ja jotka heikentävät kasvu- ja työllisyysnäkymiä ja lisäävät budjettivajeita, mikä 
joissakin jäsenvaltioissa johtaa todelliseen taantumaan.

Jotta EU:n jäsenvaltioita ja alueita voidaan auttaa selviämään nykyisestä vaikeasta tilanteesta, 
sekä kansallisella että yhteisön tasolla on toteutettu lukuisia koordinoituja toimia.

Komissio julkaisi 26. marraskuuta 2008 EU:n valtionpäämiesten ja pääministerien pyynnöstä 
Euroopan taloudellista elvytyssuunnitelmaa koskevan tiedonannon, jossa lueteltiin joukko 
räätälöityjä toimenpiteitä, joilla pyritään stimuloimaan investointeja ja tarjoamaan 
kansantalouksille tiukkojen budjettirajoitusten vallitessa täydentävää julkista rahoitusta, jolla 
kansantaloudet saadaan uudelleen vauhtiin, tehostetaan kysyntää ja viime kädessä 
parannetaan kuluttajien luottamusta järjestelmää kohtaan.

Talousarvion näkökulmasta Euroopan yhteenkuuluvuuspolitiikka näyttää olevan yksi 
luotettavimmista ja tehokkaimmista välineistä tämän saavuttamiseksi, kun siitä on jaksolle 
2007–2013 varattu 347 miljardia euroa, joista 250 miljardia euroa on osoitettu Lissabonin 
sopimukseen liittyviin tavoitteisiin. 

Elvytyssuunnitelmassa asetettuja painopisteitä vastaavasti ja tavoitteenaan investointien ja 
siten ohjelmien täytäntöönpanon nopeuttaminen komissio hyväksyi viime marraskuun lopulla 
joukon ehdotuksia, joilla pyritään tekemään aiheelliset muutokset nykyiseen 
rakennerahastoasetusten pakettiin, eli Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan 
sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevista yleisistä säännöksistä annettuun neuvoston 
asetukseen (EY) N:o 1083/2006, Euroopan aluekehitysrahastosta annettuun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetukseen (EY) N:o 1080/2006 sekä Euroopan sosiaalirahastosta 
annettuun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EY) N:o 1081/2006.

Yleisen asetuksen muutoksilla pyritään kahteen ensisijaiseen tavoitteeseen: yhtäältä pyritään 
nopeuttamaan varojen käyttöä, jotta hankkeiden toteuttamista varten on käytettävissä 
enemmän varoja; toisaalta pyritään yksinkertaistamaan sääntöjä, jotta mahdollistetaan 
ohjelmien ja hankkeiden nopeampi toteuttaminen.

Euroopan komissio esittää erityisesti neljää toiminta-alaa:

1. EIP:n ja EIR:n tuen lisääminen (44 ja 46 artikla): Euroopan investointipankille (EIP) 
ja Euroopan investointirahastolle (EIR) annetaan rahoitusjärjestelyjen yhteydessä 
mahdollisuus tehdä sopimuksia suoraan. Lisäksi molemmat instituutiot voivat antaa 
enemmän taloudellista tukea teknisiin toimintoihin, jotka liittyvät hankkeiden 
valmisteluun ja toteuttamiseen.

2. Menojen tukikelpoisuuden yksinkertaistaminen (56 artikla): tehdään muutos, joka 
mahdollistaa yleiskustannusten maksamisen kertasuorituksena. Lisäksi 
luontoissuoritukset hyväksytään tukikelpoisiksi, mikä helpottaa yhteisrahoitusosuuden 
saavuttamista. Jotta voidaan varmistaa hankkeiden tukikelpoisuussääntöjen yhtäläinen
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täytäntöönpano koko ohjelmakauden ajan, esitetään takautuvuuslauseketta, jotta tätä 
artiklaa voidaan soveltaa 1. elokuuta 2006 alkaen.

3. EAKR:n ja ESR:n ennakkomaksun korotus (82 artikla): EU-12-jäsenvaltioiden 
ennakkomaksua vuodelle 2009 korotetaan 2 prosentilla, kun taas EU-15-jäsenvaltiot 
hyötyvät uuden 2,5 prosentin erän käyttöönotosta samana vuonna. Kun kyseessä ovat 
Euroopan alueellisen yhteistyön tavoitteen mukaiset ohjelmat, joihin osallistuu 
vähintään yksi jäsenvaltio, joka on liittynyt EU:hun 1. toukokuuta 2004 tai sen jälkeen, 
vuodelle 2009 otetaan käyttöön 2 prosentin lisäennakko. Tällä toimenpiteellä saavutettu 
lisäennakoiden kokonaismäärä on 6,25 miljardia euroa.

4. Suurhankkeiden menojen nopeuttaminen (78 artikla): maksujen nopeuttamiseksi 
annetaan mahdollisuus jättää maksupyyntöjä, jotka liittyvät kustannuksiin, jotka ovat 
muodostuneet ennen kuin komissio on hyväksynyt hankkeen. Lisäksi ennakkomaksuilta 
poistetaan tämänhetkinen 35 prosentin yläraja perustamissopimuksen 87 artiklan 
mukaisten valtiontukien yhteydessä, mikä antaa valtiontukien saajille mahdollisuuden 
100 prosentin ennakkomaksuihin.

Euroopan parlamentti pitää tervetulleena, että komissio on toiminut nopeasti ja esittänyt näitä 
lainsäädännön muutoksia, jotka varmasti auttavat torjumaan odottamattoman talouskriisin 
kielteisiä vaikutuksia, mutta pahoittelee, että muita tärkeitä muutoksia ei ole suunnitteilla. 
Olisi erityisesti ollut suositeltavaa tehdä 71 artiklaan (hallinta- ja valvontajärjestelmien 
perustaminen) muutos, joka antaa talousjärjestelmälle käytännön likviditeettiä. Ehdotuksen 
mukaan välimaksut sallitaan vain vuonna 2009, kun jäsenvaltion lausunto on varaukseton, 
vaikka komissio on esittänyt huomautuksia (menot, joiden osoitetaan myöhemmin olevan 
hallinta- ja valvontajärjestelmän vastaisia, vähennettäisiin ensimmäisestä seuraavasta 
maksuhakemuksesta).
Tarkistuspaketti on suunniteltu vastaukseksi väliaikaiseen mutta poikkeuksellisen kriittiseen 
tilanteeseen; se vastaa kuitenkin itse asiassa täysin Euroopan parlamentin viime vuosina 
toistuvasti esittämää toivomusta, jonka mukaan rakennerahastoasetusten mukaisten nykyisten 
sääntöjen soveltamismenettelyjä olisi yksinkertaistettava ja niiden joustavuutta lisättävä. 

Erityisesti joustavuuden mahdollistaminen yhteisön ja kansallisen rahoitusosuuden 
jakautumisessa koko ohjelmakauden aikana tarjoaa kansantalouksille välitöntä kassavirtaa, 
mikä on olennaisen tärkeää reagoitaessa niiden nykyisiin budjettirajoituksiin.

Ehdotetut toimenpiteet on hyväksyttävä mahdollisimman nopeasti, jotta voidaan vastata 
jäsenvaltioiden välittömään likviditeetin tarpeeseen, auttaa edunsaajia käyttämään lisää varoja 
ja käyttämään ne nopeammin. Ehdotettujen muutosten nopea voimaantulo on itse asiassa 
olennaisen tärkeää niiden täyden tehokkuuden varmistamiseksi erityisesti vuoden 2009 
ennakkomaksuerien korotuksen osalta.

Yhteisön toimielimiä kehotetaan siksi nopeaan päätöksentekoprosessiin, jotta varmistetaan 
toimenpiteiden nopea toteutus ja ensimmäisten tulosten saavuttaminen lähikuukausina, minkä 
Euroopan parlamentti täysin hyväksyy. 
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Kuitenkin on todettava, että Euroopan parlamentti olisi toivonut suurempaa ja parempaa 
toteutusta: ehdotusten kiireellisyys ja lyhyt aikataulu eivät tarjoa EP:lle mitään mahdollisuutta 
esittää huomautuksia yleisasetuksesta ja esittää tarkistuksia EAKR- ja ESR-asetuksiin.

Nykytilanne muodostaa kuitenkin hyödyllisen harjoituksen, joka korostaa tarvetta aloittaa 
toimielinten välinen vuoropuhelu ajoissa, kun aletaan neuvotella uudesta 
lainsäädäntöpaketista, joka koskee rakennerahastoja vuoden 2013 jälkeen. 

Lähitulevaisuutta silmällä pitäen tämä ehdotus muodostaa vain yhden esimerkin siitä 
sääntöjen ja menettelyjen yksinkertaistamisen periaatteesta, jota on tiukasti seurattava, jotta 
helpotetaan edunsaajien mahdollisuutta saada ja käyttää rakennerahastojen varoja. 

Siksi Euroopan parlamentti arvostaa suuresti neuvoston aloitetta muodostaa 
yksinkertaistamista tarkasteleva epävirallinen työryhmä ja odottaa voivansa esittää 
näkemyksensä ensimmäisistä tulevaisuutta koskevista tämänsuuntaisista tuloksista ja 
ehdotuksista.

Tässä yhteydessä Euroopan parlamentti pyytää neuvostoa ja komissiota ottamaan 
täysimääräisesti huomioon sen suositukset sekä antamaan parlamentille säännöllisesti tietoa 
neuvottelujen menettelyistä, keskusteluista ja tuloksista.

Vaikka tässä käsiteltävien muutosten ei ole tarkoitus muuttaa koheesiopolitiikan yleistä 
soveltamisalaa, nämä kriittiset olosuhteet voivat muodostaa keinon, jolla voimme nopeammin 
mukauttaa tulevaa politiikkaa muuttuvan maailman tarpeita ja odotuksia vastaavasti ja 
valmistaa tietä seuraavan ohjelmajakson moninaisia haasteita varten. 


	763900fi.doc

