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valitsemien lähestymistapojen erot ja yhtäläisyydet.
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YHTEENVETO

Ohjelmakautta 2014–2020 koskevat Euroopan unionin uudet säännöt ja lainsäädäntö
tulivat voimaan 21. joulukuuta 2013. Yksi uutuuksista on yleisten säännösten soveltaminen
Euroopan rakenne- ja investointirahastoon. Jäsenvaltioita pyydettiin valmistelemaan ja
toimeenpanemaan strategisia suunnitelmia ja niihin liittyviä investointien
painopisteitä, jotka kattavat nämä viisi Euroopan rakenne- ja investointirahastoa.

Tämän tutkimuksen päätavoitteena on esitellä näiden hyväksyttyjen strategisten
suunnitelmien eli kumppanuussopimuksien kattava analyysi. Siihen sisältyy tietojen
antaminen niistä osa-alueista ja konsepteista, jotka Euroopan parlamentti hyväksyi uuden
lainsäädännön neuvotteluvaiheessa.

Kumppanuussopimukset on jaettu kahteen osaan. Toinen osa edellyttää komission
päätöstä (kumppanuussopimusmallin osat 1 ja 2, yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen
15 artiklan 1 kohdan mukaisesti). Toinen osa (joka on yhteisiä säännöksiä koskevan
asetuksen 15 artiklan 2 kohdan mukainen) ei periaatteessa edellytä komission päätöstä.
Useimmat maat noudattavat tätä jakoa ja jakavat asiaankuuluvan sisällön kahteen osaan
kumppanuussopimuksessa.

Kumppanuusperiaatteen (yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen 5 artikla)
täytäntöönpanoon ovat osallistuneet aktiivisesti useat kansalliset ja alueelliset elimet,
talouselämän osapuolet ja työmarkkinaosapuolet sekä kansalaisyhteiskunta erilaisissa
julkisissa kuulemisissa, joissa keskityttiin joko kumppanuussopimuksiin tai
toimenpideohjelmiin.  Kaikkien hallintotasojen (keskus, alueellinen ja paikallinen) ja
kaikkien sidosryhmien kautta linjan (ministeriöt, talouselämän osapuolet ja
työmarkkinaosapuolet, kansalaisyhteiskunta, tutkimuslaitokset ja yliopistot) suunnitellaan
osallistuvan kumppanuussopimusten ja toimenpideohjelmien täytäntöönpanoon.

Valmisteluvaiheessa jäsenvaltioilla oli mahdollisuus aloittaa joko yhden tai usean
rahaston toimenpideohjelmia yhdistämällä Euroopan aluekehitysrahasto, Euroopan
sosiaalirahasto ja koheesiorahasto. Kaikki jäsenvaltiot aloittivat yhden rahaston
toimenpideohjelmia. Kaksikymmentä jäsenvaltiota päätti aloittaa usean rahaston
toimenpideohjelmia.

Vaikka jäsenvaltioilta pyydettiin temaattista keskittämistä, useimmat niistä valitsivat
toimenpideohjelmiinsa kaikki temaattiset tavoitteet. Vain harva jäsenvaltio keskittyy
muutamaan temaattiseen tavoitteeseen (esimerkiksi Luxemburg, Tanska ja Alankomaat).
Vain 18 jäsenvaltiota valitsi temaattisen tavoitteen 11 (institutionaalisten valmiuksien
edistäminen), jolle oli osoitettu yksi prosentti temaattisille tavoitteille koko EU:ssa
myönnetyistä kokonaismäärärahoista, koska kyseisiä määrärahoja käyttivät vain ne
jäsenvaltiot, jotka voivat saada tukea koheesiorahastosta, poikkeuksena Ranska ja Italia.
Vastaavasti neljä jäsenvaltiota ei valinnut temaattista tavoitetta 2 (tieto- ja
viestintätekniikka), jolle oli osoitettu toiseksi alhaisin osuus kokonaismäärärahoista
(3,3 prosenttia). Temaattista tavoitetta 7 (kestävän liikenteen edistäminen) ei valittu
viidessä jäsenvaltiossa, mutta koska se on tärkeä erityisesti lähentymismaissa, sille on
osoitettu temaattisista tavoitteista toiseksi korkein osuus (14,8 prosenttia
kokonaisbudjetista).

Temaattisista tavoitteista ne, joilla on korkein prosentuaalinen osuus
kokonaisrahoituksesta ovat temaattinen tavoite 6 (ympäristön säilyttäminen ja
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suojeleminen ja resurssien tehokkaan käytön edistäminen – 15 prosenttia), temaattinen
tavoite 7 (kestävän liikenteen edistäminen – 14,8 prosenttia) ja temaattinen tavoite 3
(pienten ja keskisuurten yritysten kilpailukyvyn parantaminen – 13,9 prosenttia).

Maakohtaiset suositukset otetaan huomioon kaikissa kumppanuussopimuksissa, ja
niiden asiaankuuluvat osat olivat ratkaisevia temaattisten toimenpideohjelmien tavoitteiden
ja painopisteiden valinnassa.

Temaattisen keskittämisen ja jäsenvaltioiden odotusten tasapainottamisessa ei ole
mitään suuria ongelmia perussopimukseen pohjautuvien Euroopan rakenne- ja
investointirahaston tavoitteiden kannalta. Jäsenvaltioiden tarpeet ja strategiat ovat suurelta
osin Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden sekä Euroopan rakenne- ja
investointirahastojen painopisteiden mukaisia. Euroopan rakenne- ja investointirahastojen
ja kansallisten välineiden käyttöä koskevat synergiat esitetään myös useimmissa
kumppanuussopimuksissa. Makroaluestrategiat sisältyvät kaikkiin kumppanuussopimuksiin
eikä kansallisten strategisten painopisteiden ja EU:n makroaluestrategioiden välillä esiinny
myöskään mitään suuria ristiriitaisuuksia.

Kumppanuussopimusten mukainen Euroopan rakenne- ja investointirahastojen
koordinointi järjestetään eri tavalla eri jäsenvaltioissa. Vetovastuun ottaa joskus
hallintovirasto tai asianomainen ministeriö tai sitä varten nimetty elin.
Hallintoviranomaisilla ja seurantakomiteoilla on huomattava rooli rahastojen ja
toimenpideohjelmien koordinoinnissa. Useissa jäsenvaltioissa on perustettu temaattisia
työryhmiä käsittelemään kaikki rahastot kattavia yksittäisiä teemoja. Monissa
kumppanuussopimuksissa kerrotaan yksityiskohtia siitä, miten Euroopan rakenne- ja
investointirahastot on koordinoitu kansallisten rahoitusohjelmien ja muiden kansainvälisten
lähteiden kanssa.

Jäsenvaltioiden oli täytettävä yleiset ja temaattiset ennakkoehdot. Yleiset
ennakkoehdot ja useimmat temaattiset ennakkoehdot täyttyvät yleensä vanhoissa
jäsenvaltioissa.  Mitä uudempi Euroopan unionin jäsenvaltio, sitä harvempi yleinen
ennakkoehto näyttää täyttyvän.

Yksi ohjelmakaudella 2014–2020 toteutettava toiminnan yksinkertaistaminen koskee sitä,
että käytetään aikaisempaa enemmän e-koheesiojärjestelmiä, joiden avulla edunsaajat
voivat jättää ehdotuksia sähköisellä tiedonvaihdolla (edunsaajien hallinnollinen taakka
kevenee ja hallinnon kustannukset pienenevät). Useimmat maat olivat edenneet hyvin e-
koheesiomekanismien käyttöönotossa jo edellisellä ohjelmakaudella (2007-2013) ja näitä
mekanismeja mukautetaan ja päivitetään nykyisellä kaudella komission
varojenhoitojärjestelmän yhteentoimivuuden parantamiseksi. Tälläkään alalla ei ole
odotettavissa mitään suuria ongelmia. Vain muutamien maiden kumppanuussopimuksissa
ei käsitellä tarkasti e-koheesio- ja tietotekniikkajärjestelmiä.

Useimmat maat Saksaa, Tanskaa, Irlantia, Alankomaita ja Luxemburgia lukuun ottamatta,
kertovat mihin maantieteellisiin alueisiin kiinnitetään eniten huomiota. Monet maat
esittelevät myös köyhyyden torjumista koskevan alueellisen lähestymistapansa (Kroatia,
Kreikka, Bulgaria, Latvia, Malta, Slovakia ja Yhdistynyt kuningaskunta). Enemmistö
jäsenvaltioista antoi myös yksityiskohtaisia tietoja siitä, mitkä maantieteelliset alueet ovat
joko alueellista kehittämistä tai köyhyyden torjumista koskevien toimien kohteena.
Muutamat jäsenvaltiot ovat tehneet niin kutsutun köyhyyskartoituksen tavoitteenaan
keskittää resursseja kyseisille alueille.



Hyväksyttyjen kumppanuussopimusten tarkastelu
____________________________________________________________________________________________

5

Kaikissa jäsenvaltioissa on käytössä yhdennettyjä lähestymistapoja, kuten
yhteisölähtöinen paikallinen kehittäminen ja yhdennetyt alueelliset investoinnit.
Yhteisölähtöistä paikallista kehittämistä käytetään kaikissa 28 jäsenvaltiossa ja
yhdennettyjä alueellisia investointeja useimmissa mutta ei kaikissa maissa (20
jäsenvaltiossa). Suurin osa maista (22 jäsenvaltiota) käsittelee kaupunkiulottuvuutta
useimmiten yhdennettyjen alueellisten investointien avulla. Suuri osa maista sisällyttää
yhteisölähtöisen paikallisen kehittämisen paikallisten Leader-toimintaryhmien jatkotoimeksi
osana Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa, mutta myös osana Euroopan
aluekehitysrahastoa.

Tämä tutkimus auttaa ymmärtämään sitä, kuinka EU:n jäsenvaltiot ovat omaksuneet ja
tulkinneet ohjelmakauden 2014–2020 mukanaan tuomia uutuuksia, ja sen tavoitteena on
varmistaa Euroopan rakenne- ja investointirahastojen sujuva ja tehokas täytäntöönpano
lähivuosina.


