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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Koheesiopolitiikka: investointeja reaalitalouteen 
(2009/2009(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission tiedonannon "Euroopan talouden elvytyssuunnitelma"
(KOM(2008)0800),

– ottaa huomioon komission tiedonannon "Koheesiopolitiikka: investointeja reaalitalouteen"
(KOM(2008)0876),

– ottaa huomioon joulukuussa 2008 Tampereella pidetyn Eurooppa-neuvoston kokouksen 
puheenjohtajan päätelmät,

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan 
sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevan asetuksen (EY) N:o 1083/2006 
muuttamisesta tiettyjen varainhoitoa koskevien säännösten osalta,

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan sosiaalirahastosta annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1081/2006 muuttamisesta tukikelpoisten 
kustannustyyppien osalta,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 45 artiklan,

– ottaa huomioon aluekehitysvaliokunnan mietinnön sekä talous- ja raha-asioiden 
valiokunnan ja teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan lausunnot (A6-0000/2009),

1. pitää erittäin myönteisenä Euroopan talouden elvytyssuunnitelman hyväksymistä, koska 
siinä hahmotellaan jäsenvaltioiden ja komission koordinoidut toimet talouskriisin 
torjumiseksi; ottaa huomioon, että suunnitelma perustuu yhteisvastuullisuuden ja 
yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden periaatteisiin ja on Lissabonin strategian 
mukainen; katsoo, että siinä ehdotetut toimet auttavat toteuttamaan syvällisempiä ja 
pitkäaikaisia rakenneuudistuksia;

2. korostaa, että rakennerahastot ovat voimakkaita välineitä, jotka on tarkoitettu auttamaan 
alueita niiden taloudellisessa ja yhteiskunnallisessa uudelleenjärjestelyssä ja siten 
toteuttamaan suunnitelman neljää painopistealuetta koskevat toimet talouden 
vauhdittamiseksi, ja hyväksyy niiden käytön sen sijaan, että kiirehditään keksimään uusia 
taloudellisia välineitä; toteaa, että nämä toimet täydentävät kansallisella tasolla 
toteutettuja toimia;

3. kannattaa täytäntöönpanosääntöihin ehdotettuja muutoksia, joiden tavoitteena on lisätä 
rakennerahastojen joustavuutta ja mukauttaa niitä epätavallisen taloustilanteen 
vaatimuksiin; kehottaa komissiota kuitenkin tutkimaan mahdollisuutta yksinkertaistaa 
nykyisiä välineitä;

4. katsoo, että esimerkiksi nopeuttamalla maksuja ja käyttämällä kertakorvauksia ja 
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kiinteämääräisiä maksuja voidaan vauhdittaa hankkeiden toteutusta erityisesti 
infrastruktuurin, energian ja ympäristön aloilla;

5. korostaa, että työllisyyttä ja yrityksiä tukevat toimet ovat tärkeitä, jotta talouden 
elpyminen onnistuu; kehottaa jäsenvaltioita käyttämään laajasti rakennerahastoja 
edistääkseen työpaikkojen luomista ja tukeakseen pieniä ja keskisuuria yrityksiä ja 
yrittäjyyttä;

6. kannustaa jäsenvaltioita käyttämään useammin Euroopan investointipankin tarjoamia 
mahdollisuuksia ja erityisesti JESSICA- ja JEREMIE -rahoitusvälineitä; korostaa 
JASPERS-välineen merkitystä hankkeiden valmistelussa;

7. kehottaa komissiota antamaan enemmän teknistä tukea jäsenvaltioille, jotta voidaan 
parantaa hankkeiden laatua ja lisätä niiden täytäntöönpanon tehokkuutta;

8. kehottaa komissiota seuraamaan muutosten vaikutuksia rakennerahastojen toteuttamiseen 
ja ottamaan havaintonsa huomioon yhteisön koheesiota koskevien strategisten 
suuntaviivojen puolivälin arvioinnissa;

9. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle ja
jäsenvaltioille.
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