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YHTEENVETO 

Euroopan komissio esitti 6. lokakuuta 2011 luonnoksen asetuspaketiksi vuoden 2013 
jälkeisen koheesiopolitiikan uudistamisesta. Tutkimuksen tavoitteena on arvioida 
viimeaikaisen tutkimuksen ja poliittisten asiakirjojen sekä talousarvion mallintamisen 
pohjalta kriittisesti kyseisiä ehdotuksia ja antaa suosituksia, joilla ilmaistaan Euroopan 
parlamentin kanta neuvotteluissa. Tutkimuksen yksityiskohtaisempaa lainsäädännöllistä 
kontekstia, tavoitteita, menetelmiä ja rakennetta käsittelevän johdantoluvun jälkeisissä 
kuudessa luvussa uudistusehdotuksia tarkastellaan aiheryhmittäin.  
Luvussa 2 esitellään tukikelpoisuuteen ja tukien myöntämiseen liittyviä tulevia 
skenaarioita EU:n koheesiopolitiikassa. Niissä käytetään Eurostatin vuoden 2012 
helmikuun lopussa käytettävissä olevia tilastotietoja. Nykyiset alueelliset 
talouskasvusuuntaukset ja EU:n 27 jäsenvaltiosta saatujen keskiarvojen käyttö 
vähentäisivät merkittävästi lähentymisalueiden kattamaa väestönosuutta vuosina 
2014-2020. Lisäksi siirtymävaiheessa olevan alueen uusi määritelmä muuttaa toiminta-
alojen mallia, ja sillä luodaan avustusta saavien alueiden luokka, joka kattaa yli 
11 prosenttia Euroopan unionin 15 jäsenvaltion väestöstä. Kaiken kaikkiaan vuodeksi 
2020 kaavaillussa talousarviossa ehdotetaan kohtuullista leikkausta koheesiopolitiikan 
budjettiin. Tämä johtuu laajalti lähentymiseen tarkoitettujen varojen vähentämisestä, 
vaikka lähentymisen asukaskohtaiset kulut nousisivatkin hieman. Alueellisen 
kilpailukyvyn ja työllisyyden menot nousisivat merkittävästi niin absoluuttisesti kuin 
asukaskohtaisestikin laskettuna, ja siirtymävaiheessa olevien alueiden menot nousisivat 
puolella. Tuki-intensiteetin määrä vaihtelee suuresti entisten lähentymisalueiden ja 
muiden siirtymävaiheen alueiden välillä, joista edelliset saavat vähintään kaksi 
kolmasosaa aiemmasta tuesta, kun taas jälkimmäisten osalta tukimekanismia ei ole vielä 
selkeästi määritetty. Rahoitustuen ylärajan määrittäminen on avainasemassa, kun 
päätetään rahoituksen myöntämisestä erityisesti köyhimmille jäsenvaltioille. Näiden 
maiden osalta ehdotettu yläraja on merkittävästi alhaisempi kuin vuosina 2007-2013, 
millä on kielteisiä vaikutuksia hitaammin kasvaviin talouksiin. 
Luvussa 3 arvioidaan koheesiopolitiikan tavoitteita. Komissio ei ole ehdottanut 
merkittäviä muutoksia koheesiopolitiikan tavoitteisiin. Perussopimukseen sisältyvä uusi 
sitoumus "alueelliseen" koheesioon on nyt selkeämpi mutta edelleenkin puutteellisesti 
määritelty, lisäksi asetusluonnoksissa painotetaan voimakkaasti Eurooppa 2020 
-strategian aihekohtaisia tavoitteita. Poliittisen rakenteen tasolla tavoitteiden 
järkeistämistä on ehdotettu määrittelemällä (uudelleen) kaksi "päätavoitetta": kasvuun 
ja työpaikkoihin investointi kaikilla alueilla ja alueellinen yhteistyö. Näitä 
yksinkertaistamistoimia olisi tuettava, sillä niiden avulla voidaan erottaa toisistaan 
toimintatavoitteet ja tuen kohteena olevat eri alueluokat. Tavoitteiden käsittely 
lainsäädännössä on kuitenkin sekavaa ja epäjohdonmukaista, sillä yhteisissä 
säännöksissä ei ole selkeää määritelmää eri rahastojen tavoitteille ja eri rahastoja 
koskevissa asetuksissa käytetään vaihtelevasti tavoitteisiin liittyviä termejä ("tehtävä", 
"tavoitteet" ja "toimet"). 
Luvussa 4 tarkastellaan alueellista ulottuvuutta. Komissio ehdottaa paikallisempia ja 
yhdennetympiä toimia yhteisön johtamien paikalliskehityksen ja yhdennettyjen 
alueellisten investointivälineiden avulla, yhdennettyä lähestymistapaa aluekehitykseen 
suunnitteluarkkitehtuurissa ja strategisempaa lähestymistapaa alueyhteistyöhön. 
Jäsenvaltioissa ollaan tyytymättömiä siihen, että sääntöjä annetaan ylhäältä alas, 
erityisesti oletukseen siitä, että kaikki alueelliset instrumentit sisällytettäisiin 
kumppanuussopimuksiin ja -ohjelmiin ja että kaupunkikehittämiseen tarkoitettu rahoitus 



Politiikkayksikkö B: rakenne- ja koheesiopolitiikka 
 

 

4 

rajattaisiin viiteen prosenttiin. Lisäksi huolta herättävät yhdennetyn alueellisen 
lähestymistavan toteuttamiseen vaadittavat hallinnolliset valmiudet. Yleisesti ottaen 
Eurooppa 2020 -strategian tavoitteisiin keskittyvä asetusluonnosten ja yhteisen 
strategiakehyksen vankka temaattinen suuntautuminen antaa aihetta huoleen siitä, että 
strateginen lähestymistapa aluekehitykseen ja koheesioon voitaisiin kadottaa. Eurooppa 
2020 -strategiaan liittyvä temaattinen keskittyminen on ongelmallista myös Euroopan 
alueellisen yhteistyön tavoitteiden kannalta, sillä ohjelmien yhteydessä joudutaan usein 
käsittelemään monimutkaisia tarpeiden ja haasteiden yhdistelmiä. Lisäksi on epäselvää, 
miten alueellista yhteistyötä koordinoidaan strategisesti kumppanuussopimuksissa ja 
muiden jäsenvaltioiden kanssa. 
Luvussa 5 otsikon strateginen yhtenäisyys ja ohjelmointi alla keskitytään uutta 
suunnittelukehystä ja temaattista keskittymistä koskeviin ehdotuksiin. Komissio on 
esittänyt yhteistä strategiakehystä koskevan luonnoksen, jossa annetaan mahdollisuus 
lisätä eri rahastojen ja EU:n toimintatapojen välistä strategista koordinointia. 
 Poliittinen sitoutuminen asiakirjaan ja sen legitimiteetti kansallisella tasolla voi kuitenkin 
olla vähäisempää, mikäli neuvosto ja Euroopan parlamentti eivät osallistu virallisesti sen 
lainsäädännölliseen hyväksymisprosessiin. Strategista suunnittelua on kritisoitu siitä, että 
siitä puuttuu alueellinen ulottuvuus ja että siinä painotetaan liikaa Eurooppa 2020 
-strategiaa. Vastaavanlaista huolenaihetta aiheuttavat myös liiallinen 
sopimussidonnaisuus ja keskittyminen sekä koordinointivälineiden käyttö sellaisilla 
aloilla, joilla EU:lla on vain vähän toimivaltaa. Vaikka kustannuksia pyritäänkin vankasti 
keskittämään, tuen kohdentamista koskevat ehdotukset – sekä rahastojen sisäiset että 
niiden väliset – ovat monimutkaisia ja epäjohdonmukaisia, ja jäsenvaltiot ja muut 
sidosryhmät kritisoivat niitä siitä, että niissä ei huomioida tarpeeksi alueellisia tarpeita.  
Luvussa 6 tarkastellaan uutta tuloskehystä osana tulossuuntautunutta 
toimintasuunnitelmaa. Ex ante -ehdollisuuksilla on keskeinen asema, mutta niiden on 
keskityttävä tehokkuuden parantamiseen, niiden on liityttävä koheesiopolitiikan 
investointeihin, niiden määrää on rajoitettava, niissä on noudatettava 
toissijaisuusperiaatteen sääntöjä ja niiden on perustuttava yhteiseen 
konsensuaalisopimukseen. Joillakin ehdotetuilla "yleisillä" ehdoilla varmistetaan 
pikemminkin EU:n muita toimintatapoja koskevien sääntöjen noudattaminen kuin 
ohjelman tavoitteiden menestyksekäs saavuttaminen. Makrotaloudellisten 
ehdollisuuksien laajentaminen koheesiorahastosta rakennerahastoihin ei ole hyvin 
perusteltua. 
Tuloskehystä ja suoritusvarausta koskevat ehdotukset liittyvät läheisesti ehdollisuuksiin. 
Mikäli tarkoituksena on parantaa tulossuuntautuneisuutta, on ennemminkin keskityttävä 
tulosindikaattoreihin kuin menoihin tai tuottoon kuten asetuksessa ilmeisesti ehdotetaan. 
Kysymyksiä herättävät myös suorituksen tarkasteluajankohta, suoritusarvotietojen laatu, 
suorituksen esittelyä koskevat metodologiset ongelmat ja tähän liittyvä vehkeily 
(houkutus asettaa helposti saavutettavia päämääriä). Seurantajärjestelmät on 
sovitettava tulosesitykseen. Tehokasta tulosindikaattorijärjestelmää edellyttävä ex ante 
-ehdollisuus olisi otettava käyttöön, mutta EU-tason yleisillä indikaattoreilla olisi myös 
selvästi tehtävä ero tuotto- ja tulosindikaattoreiden välille. Arviointiehdotuksissa on saatu 
aikaan hyvä tasapaino niiden vaatimusten välille, joilla toisaalta taataan joustavuus 
arviointien sovittamisessa jäsenvaltioiden tarpeisiin ja toisaalta varmistetaan arviointien 
toteutus varainhoidon tehokkuuden tarkastelukautena. Enemmän olisi tehtävä sen 
varmistamiseksi, että kaikki arviointiraportit olisivat nopeasti julkisesti saatavilla EU:n 
tasolla.  
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Jäsenvaltioiden kannustamista sääntelyn kautta rahastotoimien toteutukseen tarvittavien 
hallinnollisten valmiuksien vahvistamiseksi vuosina 2007-2013 tuetaan edelleen vuosia 
2014-2020 koskevissa lainsäädäntöehdotuksissa. Valmiuksien mittaamista koskeva 
komission luonnos on kuitenkin edelleen kehittelyasteella.  
Yhteisissä toimintasuunnitelmissa esitellään uusi tulossuuntautunut väline, joka perustuu 
menojen korvaamisen tuotosperusteiseen lähestymistapaan. Vaikka suoritusvarausta 
tarkastellen mahdollisia ongelmia on paljon, aloite tarjoaa kuitenkin mahdollisuuden 
testata vaihtoehtoja, joilla ohjelman osien tulossuuntautuneisuutta voidaan parantaa, ja 
siksi tätä pitäisi tukea. Tulevaisuudessa tarvitaan järjestelmällistä seurantaa ja arviointia, 
jotta voitaisiin oppia löytämään vaihtoehtoja muuntyyppisten toimien toteuttamiseksi 
(kuten EAKR:n alainen intrastruktuurituki).  
Lisäksi kysymys, jonka suhteen asetusluonnoksia ja viimeaikaisia uudistuksia koskevia 
keskusteluja on ollut suhteellisen vähän, kuuluu, kuinka korkean tason poliittista 
keskustelua ja suorituskykyä koskevaa vastuuvelvollisuutta EU:n tasolla, ja erityisesti 
Euroopan parlamentissa, voitaisiin vahvistaa. Tämän puutteen korjaamiseksi on 
ehdotettu vastuuvelvollisuutta koskevan kehyksen käyttöönottoa. 
Luvussa 7 käsitellään yksinkertaistamista ja vakuutusmalleja koskevia ehdotuksia. 
Komissio on toteuttanut huomattavia toimia yksinkertaistaakseen ja 
yhdenmukaistaakseen järjestelmiä ja sääntöjä, ennen kaikkea luomalla yhteiset 
sääntelykehykset ja -vaatimukset eri rahastoille. Muita toimenpiteitä on suunnattu 
varmistamaan laillisuus ja asianmukaisuus. Lainsäädäntöehdotuksissa keskitytään 
ensisijaisesti edunsaajien kannalta oleellisiin yksinkertaistamistoimiin, kun taas 
kansallisten tai alueellisten ohjelmien hallinnoinnista vastaavia tahoja varten tarkoitettuja 
yksinkertaistamistoimia ei ole näköpiirissä. Koheesiopolitiikan hallinnolliseen 
monimutkaisuuteen ja ongelmiin ei ole helppoa ratkaisua, mutta yksinkertaistamista, 
vakuutusmalleja ja suorituskykyä koskevat (usein keskenään kilpailevat) tavoitteet on 
saatava kuitenkin keskenään tasapainoisemmiksi. Lainsäädäntöehdotusten ja 
tarkistusten on perustuttava perusteelliseen toimenpiteiden vaikutusten ennakkoarvioon, 
ja niitä on seurattava ja arvioitava yhtä perusteellisesti vuosina 2014-2020. 
Viimeisessä luvussa esitetään tutkimuksen johtopäätökset ja tarjotaan poliittisia 
suosituksia, joilla ilmaistaan Euroopan parlamentin kanta.   

 Tukikelpoisuus ja tukien myöntäminen  

1. Euroopan parlamentin olisi pyydettävä komissiota toimittamaan arvio 
tukikelpoisuutta koskevan väliarvioinnin toteutettavuudesta ja tarjoamaan 
ehdotuksia suuren volatiliteetin poistamiseksi. 

2. Komissiota olisi pyydettävä antamaan selkeämmät tukien myöntämistä koskevat 
kriteerit siirtymävaiheessa oleville ja kehittyneimmille alueille. 

3. Komissiota olisi pyydettävä selventämään ehdotuksiaan tukia koskevan ylärajan 
asettamiselle ja esittämään, miten se aikoo käsitellä ylärajan aiheuttamia 
kielteisiä vaikutuksia. 

 Tavoitteet 

4. Euroopan parlamentin olisi pyrittävä ottamaan käyttöön erityiset säännöksiä 
koskevat selvennykset ja tarkistukset: uusi, "tavoitteita" koskeva erillinen otsikko 
tai artikla yhteisiin säännöksiin, joissa määritetään kunkin yhteisen 
strategiakehyksen rahaston tavoitteet; lisäkohta kohtaan "määritelmät", jossa 
määritetään tavoitteet ja/tai selvennetään termien "tehtävä", "tavoitteet", 
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"päämäärät" ja "toimet" väliset erot; sekä rahastoja koskevissa asetuksissa 
käytetyn terminologian standardisointi, millä vältetään se, että termejä ja 
otsakkeita "tehtävä", "tavoitteet" ja "toimet" sekoitetaan keskenään ja käytetään 
epäjohdonmukaisesti. 

 Alueellinen ulottuvuus  

5. Euroopan parlamentin olisi pyrittävä vahvistamaan lainsäädäntöpaketin alueellista 
ulottuvuutta. Yhteiseen strategiakehykseen olisi ennen kaikkea sisällyttävä 
alueellista ulottuvuutta koskeva erityinen jakso (ja jokaista temaattista tavoitetta 
koskevat alajaksot; yhteisen strategiakehysluonnoksen liite I), jossa määritetään 
alueelliset periaatteet, painopistealueet ja toimet käyttäen viitteenä vuoden 2020 
alueellista toimintasuunnitelmaa ja jossa esitetään kyseisen toimintasuunnitelman 
ja Eurooppa 2020 -strategian pääyhtymäkohdat. Kumppanuussopimuksissa olisi 
määritettävä strategisella tasolla, miten niissä käytetään hyväksi 
koheesiopolitiikan toimia Eurooppa 2020 -strategian tavoitteisiin pyrkivän 
alueellisen potentiaalin kartoittamiseksi alueellisen toimintasuunnitelman 
mukaisesti ja lisätään alueellista koheesiota alueellisella, kansallisella ja Euroopan 
tasolla. 

6. Toimintaohjelman toteutusta koskevissa raporteissa olisi annettava tietoa 
rahoitustuen alueellisesta jakautumisesta pienaluetasolla (ts. NUTS III/IV -rajoilla 
tai alimmalla tasolla, jolla seurantajärjestelmät keräävät automaattisesti 
toimintoja koskevaa tietoa) ohjelman kunkin temaattisen tavoitteen osalta.  

7. Euroopan parlamentin olisi tuettava seuraavia aiheita: tehdään alueellisten 
instrumenttien käyttö vapaaehtoiseksi ja vaaditaan, että jäsenvaltiot perustelevat 
niiden käytön määräyksissä, joissa viitataan kumppanuussopimuksessa oleviin 
erityisiin alueellisiin instrumentteihin (14 artikla). Lisäksi annetaan jäsenvaltioille 
enemmän joustavuutta niiden käsitellessä kestävää kaupunkikehittämistä 
vaatimalla, että tukirajojen määrittämisessä olisi neuvoteltava komission kanssa 
jäsenvaltioiden antamien tarveperusteiden pohjalta ja että vaadittu 
kaupunkiluettelo olisi ohjeellinen. 

8. Asetuksissa olisi vaadittava paikallisyhteisöjen omien kehityshankkeiden ja 
yhdennettyjen alueellisten investointien käyttöönottoa, joita tuetaan 
kumppanuussopimuksessa olevilla erityisperusteilla ja asiaan liittyvällä, 
tarkoituksenmukaisia hallinnollisia valmiuksia koskevien ohjelmien 
ennakkoarvioinnilla. 

9. Asetuksissa olisi annettava Euroopan alueellisen yhteistyön ohjelmille enemmän 
joustavuutta toimien temaattisen keskittymisen osalta joko lisäämällä ohjelmiin 
sisällytettävien temaattisten tavoitteiden määrää tai rajoittamalla keskittämisen 
prosentuaalinen osuus samalle tasolle jaettavien resurssien kanssa (ts. 
75 prosenttia). Lisäksi olisi määritettävä säännöt yhteiseen Euroopan alueelliseen 
yhteistyöhön osallistuvien jäsenvaltioiden välisten kumppanuussopimusten 
koordinointivälineelle, esimerkiksi "alueelliselle yhteistyöpöytäkirjalle", jossa 
määritetään ensisijaiset yhteistyön alat ja otetaan huomioon asiaankuuluvat 
makroalue- ja merialuestrategiat. 

 Strateginen yhtenäisyys ja ohjelmasuunnittelu  

10. Komission olisi ehdotettava yhteistä strategiakehystä – mieluiten yleisasetuksen 
liitteeksi – ja neuvoston ja Euroopan parlamentin olisi hyväksyttävä se kuultuaan 
alueiden komiteaa sekä Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa. 
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11. Euroopan parlamentin olisi varmistettava, että perussopimuksen koheesiota 
koskevat tavoitteet otetaan asianmukaisesti huomioon kumppanuussopimuksissa 
ja toimintaohjelmissa, "alueellinen" ja "yhdennetty" lähestymistapa mukaan 
lukien: yleisasetuksessa olisi mainittava selkeästi, että kumppanuussopimuksissa 
ja erityisesti toimintaohjelmissa olisi määritettävä ennen kaikkea strategia EU:n 
taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen koheesion tavoitteiden saavuttamiseksi; 
kumppanuussopimuksiin ja toimintaohjelmiin olisi sisällyttävä "alueellinen" ja 
"yhdennetty" lähestymistapa; lisäksi niihin olisi sisällyttävä järjestelyjä, joiden 
avulla voitaisiin hyväksyä useammasta rahastosta, kaikki yhteisen 
strategiakehyksen rahastot mukaan lukien, tuetut ohjelmat, nostaa 
ristiinrahoitusta koskeva kynnysarvo vähintään 10 prosenttiin ja ensisijaisten 
toimintalinjojen osalta yhdistää eri tavoitteiden investointiprioriteetit kaikissa 
rahastoissa. 

12. Kumppanuussopimusten ja toimintaohjelmien sisällössä on vältettävä 
päällekkäisyyksiä ja toistoa. Huomiota olisi kiinnitettävä siihen, millaisia aiheita ja 
minkätyyppistä tietoa voisi sisällyttää ainoastaan ohjelmiin, ja pitäisikö komission 
päätöksen soveltamisala rajoittaa kumppanuussopimuksen tiettyihin näkökohtiin; 
lisäksi kumppanuussopimusten suunnittelussa ja hyväksynnässä on otettava 
huomioon alueelliset erityispiirteet sekä päätöksenteko- ja valvontajärjestelyt, 
erityisesti niiden maiden osalta, joissa aluekehitystä koskeva toimivalta on 
siirretty osittain tai täysin alueiden vastuulle.  

13. Asetukseen olisi sisällytettävä jäsenvaltioille ja alueille asetettava vaatimus 
toimittaa perustelut temaattisen keskittymisen tason nousulle yhteisen 
strategiakehyksen kaikkien rahastojen osalta ja antaa selvitys siitä, miten tällä 
edistettäisiin kriittisen massan kasvattamista valikoitujen investointityyppien 
osalta. Perustelut olisi annettava toimintaohjelmissa, ja niitä olisi arvioitava 
yksityiskohtaisemmin ennakkoarvioinneissa. 

14. Euroopan parlamentin olisi pyydettävä, että ohjelmaa koskevia neuvotteluja ja 
tuloksia käsittelevässä komission raportissa analysoitaisiin temaattisen 
keskittymisen tason nousua jäsenvaltioissa ja EU:n tasolla verrattuna vuosien 
2007-2013 jaksoon. 

15. Euroopan sosiaalirahaston tukikohteet olisi määritettävä alueiden tarpeita ja tuen 
hyödyntämiskykyä koskevan vankan analyysin pohjalta, ja Euroopan komission, 
jäsenvaltioiden ja alueiden olisi päästävä niistä yhteisymmärrykseen 
neuvotteluissa. 

 Tuloskehys 

16. Euroopan parlamentin olisi tuettava ex ante -ehdollisuuden käyttöönottoa. 
Makrotaloudelliselle ehdollisuudelle annetut heikot perusteet – koheesiopolitiikan 
näkökulmasta – vaativat kuitenkin asian uudelleenharkitsemista. Mikäli laaja 
poliittinen paine tekee tästä toteuttamiskelvottoman, makrotaloudellisten 
ehdollisuuksien ei pitäisi aiheuttaa pakollisia tarkistuksia kumppanuussopimuksiin 
tai ohjelmiin ja niiden olisi katettava kaikki jäsenvaltioille suunnatut maksut EU:n 
talousarviosta.  

17. Euroopan parlamentin olisi tuettava ehdotettua tuloskehystä/suoritusvarausta, 
joka on yhteydessä tuloksiin, joka laaditaan siinä ohjelman toteutuksen vaiheessa, 
kun on todennäköistä saada merkitseviä tuloksia, joka on sovellettavissa 
vakuuttavaa seurantaa koskeviin tieto- ja arviointimenetelmiin ja jonka 
tukikohteina ovat korkealaatuiset hankkeet. Ilman kyseisiä (erityisesti tietoja 
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koskevia) ehtoja suoritusvaraukseen liittyvää hallinnollista työmäärää on vaikea 
perustella. 

18. Parlamentin olisi tuettava komission ehdotuksia tehokkaista tuloksiin perustuvista 
seuranta- ja arviointijärjestelmistä ja varmistettava, että neuvosto ei heikennä 
tilastointijärjestelmiä ja tulosindikaattoreita koskevaa ex ante -ehdollisuutta 
neuvottelujen aikana. Lisäksi olisi tuettava yhteisten indikaattoreiden käyttöä 
EU:n tasolla ja ohjelmakohtaisten indikaattoreiden käyttöä jäsenvaltioiden tasolla 
sekä varmistettava lähestymistapojen yhtenäisyys eri rahastojen kesken. 
Euroopan parlamentin olisi tuettava komission ehdotusta arvioinnin 
vahvistamisesta ja pyrittävä siihen, että kaikki arviointitulokset olisivat 
mahdollisimman avoimia ja helposti käytettävissä, millä voitaisiin parantaa 
päätöksentekijöille suunnattua tiedottamista. 

19. Komission olisi kehitettävä tehokkaita vertailukriteerejä ja indikaattoreita 
hallinnollisen työskentelyn ja hallinnollisten valmiuksien nykytilan ja siinä 
tapahtuvan edistymisen mittausta ja seurantaa varten; tämä on erityisen tärkeä, 
ennen ohjelmien seuraavan vaiheen käynnistämistä vuonna 2014 suoritettava 
tehtävä. 

20. Yhteistä toimintasuunnitelmaa koskevaa aloitetta olisi tuettava, sillä se voisi 
tarjota tulevaisuudessa hyödyllisen ennakkotapauksen siitä, miten ohjelman osien 
tulossuuntaisuneisuutta voitaisiin parantaa. 

21. Koheesiopolitiikan osalta Euroopan parlamentin olisi ensisijaisesti vaadittava 
suorituskykyä koskevan vastuuvelvollisuuden kehyksen käyttöönottoa, johon 
sisältyisi komission parlamentille toimittama vuosittainen raportti, vuosittainen 
keskustelu neuvostossa ja uudessa korkean tason työryhmässä suoritettava 
vertaisarviointi sekä täytäntöönpanoa käsittelevien jäsenvaltioiden kertomusten 
uudelleenkeskittäminen tuloksiin. 

22. Raportointimekanismien tulossuuntautuneisuutta olisi lisättävä seuraavin tavoin: 
a) koheesiopolitiikkaa koskevan komission vuosikertomuksen tarkistus toiminnan 
tuloksellisuutta käsittelevien kysymysten korostamiseksi; b) toiminnan 
tuloksellisuutta koskevaan raportointiin liittyviä vähimmäisstandardeja koskevat 
vahvistetut ja sitovat velvoitteet jäsenvaltioiden täytäntöönpanoraporteissa 
(eritelty asetuksessa ja raporttien sisältöä koskevissa komission ohjeissa); ja 
c) määräyksissä säädetty suurempi avoimuus, mikä vaatii kaikkien 
täytäntöönpanoa koskevien vuosikertomusten julkaisemista kokonaisuudessaan 
verkossa seuraavan vuoden kesäkuuhun mennessä. 

 Yksinkertaistaminen ja vakuutusmallit  

23. Siinä missä komission ehdotuksissa painotetaan erityisesti tarvetta etsiä 
edunsaajille kohdistettavia hallinnollisia säästökohteita, Euroopan parlamentin 
ensisijaisena säännösten mukauttamiseen liittyvänä tehtävänä on yksinkertaistaa 
hallintoviranomaisten päivittäistä hallintotyötä erilaiset kansallisen ja alueellisen 
tason hallinnolliset organisaatiot huomioiden. 

24. Parlamentin kanta on ilmaistava uudistukseen liittyvien hallinnollisten 
kustannusten järjestelmällisessä arvioinnissa. Tämän vuoksi hallinnollisia 
kustannuksia koskevat komission ulkoiset selvitykset olisi annettava parlamentin 
käyttöön tai ne olisi julkaistava mahdollisimman nopeasti ja olisi tilattava 
seurantatutkimuksia, jotta arvioidaan säännöllisesti yksinkertaistamistoimien 
vaikutuksia vuosina 2014–2020.  
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25. Yksinkertaistamistoimilla olisi oltava keskeinen asema suorituskykyä koskevan 
vastuuvelvollisuuden kehyksessä. Tarvitaan selkeä raportointijärjestelmä, jossa 
komissio raportoi Euroopan parlamentille yksinkertaistamistoimien vaikutuksista 
ja tuloksista vuosina 2014-2020.  

 


