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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

investoimisesta työpaikkoihin ja kasvuun: taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen 
yhteenkuuluvuuden edistäminen unionissa
(2014/2245(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon 23. heinäkuuta 2014 annetun komission kuudennen taloudellista, 
sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta käsittelevän kertomuksen ”Investoiminen 
työpaikkoihin ja kasvuun: unionin taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen 
yhteenkuuluvuuden edistäminen” (jäljempänä kuudes koheesiokertomus),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) ja erityisesti 
sen 4, 162, 174 ja 178 artiklan,

– ottaa huomioon Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, 
koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa ja Euroopan 
meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä säännöksistä sekä Euroopan 
aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja 
kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä neuvoston asetuksen 
(EY) N:o 1083/2006 kumoamisesta 17. joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin 
ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1303/20131,

– ottaa huomioon Euroopan aluekehitysrahastoa ja investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin 
-tavoitetta koskevista erityissäännöksistä sekä asetuksen (EY) N:o1080/2006 
kumoamisesta 17. joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU) N:o 1301/20132,

– ottaa huomioon Euroopan sosiaalirahastosta ja asetuksen (EY) N:o 1081/2006 
kumoamisesta 17. joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU) N:o 1304/20133,

– ottaa huomioon erityissäännöksistä Euroopan alueellista yhteistyötä koskevan tavoitteen 
tukemiseksi Euroopan aluekehitysrahastosta 17. joulukuuta 2013 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1299/20134,

– ottaa huomioon eurooppalaisesta alueellisen yhteistyön yhtymästä (EAYY) 
5. heinäkuuta 2006 annetun asetuksen (EY) N:o 1082/2006 muuttamisesta yhtymien 
perustamisen ja toteuttamisen selkeyttämiseksi, yksinkertaistamiseksi ja parantamiseksi 
17. joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
N:o 1302/20135,

1 EUVL L 347, 20.12.2013, s. 320.
2 EUVL L 347, 20.12.2013, s. 289.
3 EUVL L 347, 20.12.2013, s. 470.
4 EUVL L 347, 20.12.2013, s. 259.
5 EUVL L 347, 20.12.2013, s. 303.
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– ottaa huomioon koheesiorahastosta ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1084/2006 
kumoamisesta 17. joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU) N:o 1300/20131,

– ottaa huomioon vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen 
vahvistamisesta 2. joulukuuta 2013 annetun neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 
N:o 1311/20132,

– ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja 
neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/20123,

– ottaa huomioon asiakirjan ”Euroopan unionin alueellinen agenda 2020: Tavoitteena 
entistä osallistavampi, älykkäämpi ja kestävämpi moninaisten alueiden Eurooppa”, joka 
hyväksyttiin aluesuunnittelusta ja -kehityksestä vastaavien ministerien epävirallisessa 
kokouksessa Gödöllőssä Unkarissa 19. toukokuuta 2011,

– ottaa huomioon 26. kesäkuuta 2013 annetun komission kahdeksannen taloudellista, 
sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta käsittelevän kertomuksen ”Talouskriisin 
alueellinen ja kaupunkeja koskeva ulottuvuus”,

– ottaa huomioon 14. tammikuuta 2014 antamansa päätöslauselman älykkäästä 
erikoistumisesta: huippuosaamisen verkottuminen toimivan koheesiopolitiikan 
osatekijänä4,

– ottaa huomioon 14. tammikuuta 2014 antamansa päätöslauselman EU:n jäsenvaltioiden 
valmiudesta käynnistää koheesiopolitiikan uusi ohjelmakausi tehokkaasti ja oikea-
aikaisesti 5,

– ottaa huomioon 26. helmikuuta 2014 antamansa päätöslauselman Euroopan komission 
seitsemännestä ja kahdeksannesta EU:n koheesiopolitiikkaa käsittelevästä 
kertomuksesta ja strategiakertomuksesta 2013 vuosien 2007–2013 ohjelmien 
toteuttamisesta6,

– ottaa huomioon 27. marraskuuta 2014 antamansa päätöslauselman viipeistä vuosien 
2014–2020 koheesiopolitiikan käynnistämisessä7,

– ottaa huomioon 19. lokakuuta 2011 annetun komission tiedonannon ”Kehys 
innovatiivisten rahoitusvälineiden seuraavalle sukupolvelle – EU:n oman ja vieraan 
pääoman mekanismit” (COM(2011)0662),

1 EUVL L 347, 20.12.2013, s. 281.
2 EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884.
3 EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
4 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2014)0002.
5 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2014)0015.
6 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2014)0132.
7 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2014)0068.
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– ottaa huomioon 26. marraskuuta 2014 annetun komission tiedonannon ”Euroopan 
investointiohjelma” (COM(2014)0903),

– ottaa huomioon 13. tammikuuta 2015 annetun komission tiedonannon ”Vakaus- ja 
kasvusopimukseen sisältyvän jouston mahdollisimman tehokas hyödyntäminen” 
(COM(2015)0012),

– ottaa huomioon Euroopan tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksen ”Euroopan 
aluekehitysrahaston osarahoittamat rahoitusvälineet pk-yrityksille” (erityiskertomus nro 
2/2012),

– ottaa huomioon neuvoston päätelmät kuudennesta taloudellista, sosiaalista ja alueellista 
yhteenkuuluvuutta käsittelevästä kertomuksesta: investoiminen työpaikkoihin ja 
kasvuun, annettu yleisten asioiden neuvoston (koheesio) kokouksessa 
19. marraskuuta 2014,

– ottaa huomioon 3. joulukuuta 2014 annetun alueiden komitean lausunnon aiheesta 
”Kuudes taloudellista, sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta käsittelevä 
kertomus”1,

– ottaa huomioon 21. tammikuuta 2015 annetun talous- ja sosiaalikomitean lausunnon 
komission tiedonannosta Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja 
sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle – Kuudes taloudellista, sosiaalista ja alueellista 
yhteenkuuluvuutta käsittelevä kertomus: investoiminen työpaikkoihin ja kasvuun2,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 52 artiklan,

A. ottaa huomioon, että EU:n koheesiopolitiikan ratkaiseva asema alueellisten 
eroavuuksien vähentämisessä, taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen 
yhteenkuuluvuuden edistämisessä jäsenvaltioiden alueiden välillä sekä uusien 
työpaikkojen luomisen tukemisessa on kiistaton; ottaa huomioon, että 
koheesiopolitiikka edustaa tärkeintä unionin laajuista reaalitalouden 
investointipolitiikkaa ja se on vuoteen 2020 ulottuvine yli 350 miljardin euron 
talousarvioineen erinomainen kasvua ja työpaikkoja edistävä tekijä EU:ssa; ottaa 
huomioon, että se on joissain jäsenvaltioissa julkisten investointien pääasiallinen lähde; 
ottaa huomioon, että koheesiopolitiikan tulosten konkreettinen ja näkyvä luonne on 
vahvistettu monin erilaisin arviointimenetelmin;

B. ottaa huomioon, että koheesiopolitiikan tavoitteet ovat luonnollisesti kehittyneet ajan 
myötä ja että politiikka itsessään liittyy yhä läheisemmin EU:n yleiseen poliittiseen 
ohjelmaan; ottaa huomioon, että koheesiopolitiikan alkuperäistä tehtävää – 
taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden vahvistamista kaikilla EU:n 
alueilla – on kuitenkin vahvistettava; ottaa huomioon, että koheesiopolitiikkaa ei pidä 
katsoa pelkäksi välineeksi Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden ja muiden EU:n 
kehitystavoitteiden saavuttamiseksi;

1 EUVL C 19, 21.1.2015, s. 9.
2 Lausunto annettu 21. tammikuuta 2015 (ETSK 4756/2014 – ECO/370) (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).
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C. ottaa huomioon, että keskeisten aihepiirien kautta koheesiopolitiikan resurssit 
kohdennetaan rajalliseen määrään strategisia tavoitteita, joihin liittyy kasvua edistävää 
potentiaalia;

D. ottaa huomioon, että kumppanuussopimukset ja toimenpideohjelmat ovat strategisia 
välineitä, joilla yhteisistä säännöksistä annetun asetuksen 14, 16 ja 29 artiklan 
mukaisesti ohjataan jäsenvaltioiden ja alueiden investointeja, ja että niiden esittämiseen 
ja hyväksymiseen sovelletaan aikataulua, jonka mukaan kumppanuussopimukset olisi 
pitänyt hyväksyä viimeistään elokuuhun 2014 mennessä ja toimenpideohjelmat 
tammikuun loppuun 2015 mennessä;

E. ottaa huomioon, että Unkarin Gödöllössä vuonna 2011 pidetyssä epävirallisessa 
neuvoston kokouksessa kehotettiin neuvoston vuosien 2015 ja 2016 
puheenjohtajavaltioita arvioimaan ja tarkastelemaan sitä, olisiko EU:n alueellista 
agendaa 2020 tarkistettava ottaen huomioon sen, miten se toimii käytännössä, ja sen 
jälkeen johtamaan mahdollista tarkistusta;

Koheesiopolitiikan saavutukset ja haasteet talous- ja finanssikriisin yhteydessä 
(ohjelmakausi 2007–2013)

1. painottaa, että koheesiopolitiikan investoinnit ovat lieventäneet merkittävällä tavalla 
talous- ja finanssikriisin kielteisiä vaikutuksia ja tarjonneet alueille vakautta 
varmistamalla rahoitusvirran jatkumisen kansallisten ja alueellisten julkisten ja 
yksityisten investointien vähennyttyä rajusti;

2. korostaa, että koheesiopolitiikka on osoittanut valmiutensa reagoida nopeasti joustavin 
toimenpitein jäsenvaltioiden ja alueiden likviditeettipulan korjaamiseksi esimerkiksi 
vähentämällä kansallista yhteisrahoitusta ja lisäämällä ennakkomaksuja sekä ohjaamalla 
13 prosenttia kokonaisrahoituksesta (45 miljardia euroa) taloudellisen toiminnan ja 
työllisyyden tukemiseen välittömin vaikutuksin;

3. on tyytyväinen koheesiopolitiikan hiljattain toteutettuun uudistukseen, jolla pyrittiin 
vastaamaan näihin haasteisiin ja joka perustui johdonmukaiseen strategiakehykseen 
kaudelle 2014–2020 selkeine tavoitteineen ja kannustimineen kaikille 
toimenpideohjelmille; kehottaa kaikkia asianomaisia toimijoita varmistamaan 
koheesiopolitiikan uuden lainsäädäntökehyksen täytäntöönpanon tehokkuuden ja 
vaikuttavuuden;

4. painottaa, että vakaa finanssipoliittinen ja taloudellinen ympäristö – kuten myös 
sääntely-, hallinto- ja toimielinympäristö – ovat ratkaisevia koheesiopolitiikan 
vaikuttavuuden kannalta; painottaa, että sekä koheesiopolitiikan että Eurooppa 2020 
-strategian tavoitteiden saavuttamiseksi politiikkaa on yhdenmukaistettava tiiviisti 
alakohtaisten politiikkojen ja EU:n muiden investointisuunnitelmien kanssa;

Ongelmat täytäntöönpanossa ja maksuissa

5. on vakavasti huolissaan merkittävästä viivästyksestä koheesiopolitiikan 
täytäntöönpanossa kaudelle 2014–2020, myös toimenpideohjelmien hyväksymisen 
viivästymisestä, kun vuoden 2014 loppuun mennessä oli hyväksytty vain hieman yli 
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sata ohjelmaa, ja ohjelmakauden 2007–2013 maksuista oli maksamatta noin 
25 miljardia euroa; painottaa, että tällaiset viivästykset vaarantavat koheesiopolitiikan 
uskottavuuden, vaikuttavuuden ja kestävyyden sekä vaarantavat kansallisten, 
alueellisten ja paikallisten viranomaisten valmiudet suunnitella ja täytäntöönpanna 
tehokkaasti Euroopan rakenne- ja investointirahastoja (ERI-rahastot) kaudella 
2014–2020;

6. painottaa, että edellä mainittu viivästys EU:n talousarvion otsakkeessa 1 b on itse 
asiassa merkittävin koheesiopolitiikan täytäntöönpanon välittömästi vaarantava tekijä 
niin aiemmilla ohjelmakausilla kuin tulevalla ohjelmakaudella 2014–2020 muistuttaa, 
että maksamatta olevilla määrillä on voimakas, toisinaan äärimmäinen vaikutus 
koheesiopolitiikan toimijoihin paikan päällä; kehottaa tämän vuoksi komissiota 
laatimaan etenemissuunnitelman ja suunnittelemaan erityisen aikataulun konkreettisille 
vaiheittaisille poliittisille toimille, joita tuetaan talousarviovarojen 
uudelleenkohdentamisella maksamatta olevien määrien vähentämiseksi ja poistamiseksi 
lopulta kokonaan; on vakuuttunut siitä, että toimien ensimmäisen tavoitteen on oltava, 
että vuonna 2015 maksamatta olevat määrät vähenevät kouriintuntuvalla tavalla;

7. painottaa, että on tärkeää aloittaa toimenpideohjelmien täytäntöönpano heti kun ne on 
hyväksytty, jotta maksimoidaan investointien tulokset, vauhditetaan uusien 
työpaikkojen syntymistä ja lisätään tuottavuuden kasvua, ja katsoo, että komission ja 
jäsenvaltioiden olisi tehtävä kaikkensa niiden hyväksymisen nopeuttamiseksi; pyytää 
komissiota – samalla kun se vaalii laatua sekä seuraa tarvetta torjua petoksia – 
analysoimaan kaikkia mahdollisia tapoja tehostaa sisäisiä menettelyjään sen 
varmistamiseksi, että määräajan 24. marraskuuta 2014 jälkeen toimitetut 
toimenpideohjelmat otetaan tarkasteltaviksi; on tietoinen siitä, että toimenpideohjelmien 
hyväksymiselle on kaksi skenaariota, joista kumpikin merkitsee lisäviipeitä 
täytäntöönpanon käynnistyksessä;

8. ottaen huomioon edellä esitetyn kehottaa komissiota esittelemään parlamentille 
toimenpiteet, joilla se pyrkii helpottamaan toimenpideohjelmien mahdollisimman 
pikaista täytäntöönpanoa, sekä suunnittelemansa aikataulun ja selittämään 
maksuviivästysten vaikutuksen uusien toimenpideohjelmien täytäntöönpanon 
käynnistymiseen ja esittämään ratkaisuja vahingon minimoimiseksi mahdollisuuksien 
mukaan; kehottaa komissiota yleisistä säännöksistä annetun asetuksen 16 artiklan 
3 kohdan mukaisten neuvottelujen tuloksia koskevan kertomuksen yhteydessä 
arvioimaan myös, mitä seurauksia vuosien 2014–2020 koheesiopolitiikan 
käynnistämisen viivästymisestä aiheutuu kasvulle ja työpaikoille, ja kehottaa sitä 
esittämään saatuihin kokemuksiin perustuvia suosituksia;

Koheesiopolitiikka älykkäiden, kestävien ja osallistavien investointien ytimessä vuosina 
2014–2020

9. muistuttaa, että koheesiopolitiikan alkuperäinen tehtävä oli edistää taloudellista, 
sosiaalista ja alueellista kehitystä ja vähentää alueellisia eroavuuksia; painottaa, että 
luonteensa ja alkuperäisen perussopimukseen perustuvan muotonsa vuoksi 
koheesiopolitiikalla edistetään luonnostaan unionin tavoitteita, erityisesti 
Eurooppa 2020 -strategian älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua koskevia tavoitteita;
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10. on tyytyväinen uuteen Euroopan strategisten investointien rahastoon (ESIR) ja sen 
mahdolliseen vipuvaikutukseen; neuvoo asianomaisia osapuolia hyödyntämään 
vuonna 2008 täytäntöönpannusta Euroopan talouden elvytyssuunnitelmasta saatuja 
kokemuksia erityisesti älykkäiden investointien suhteen; kehottaa koordinoimaan 
kaikkia EU:n investointipolitiikkoja – erityisesti koheesiopolitiikkaa – täydentävyyden 
varmistamiseksi ja päällekkäisyyksien välttämiseksi; ehdottaa, että EU:n uuden 
investointisuunnitelman täytäntöönpanossa hyödynnetään yhteisistä JEREMIE-, 
JESSICA- ja JASMINE-aloitteista saatuja kokemuksia, koska ne auttoivat lisäämään 
rakennerahastojen hyödyntämistä 1,2 miljardista eurosta vuosina 2000–2006 jopa 
8,4 miljardiin euroon vuosina 2007–2012;

11. painottaa, että koheesiopolitiikkaa koskevassa lainsäädännössä säädetään 
rahoitusvälineiden jatketusta käytöstä, jotta niiden osuus voidaan kaksinkertaistaa noin 
25–30 miljardiin euroon vuosina 2014–2020 laajentamalla niiden aihekohtaista 
soveltamisalaa sekä tarjoamalla jäsenvaltioille ja alueille enemmän joustovaraa; 
kannattaa erityisesti pk-yrityksille suunnattua riskinjakoaloitetta ja kehottaa komissiota 
tekemään kaikkensa, jotta rahoitusvälineet ovat helppokäyttöisiä ja houkuttelevia 
jäsenvaltioiden ja alueiden kannalta, koska näin varmistetaan, että kaksinkertaistaminen 
saavutetaan omien ansioiden perusteella ja että tavoitteen sidosryhmien 
omavastuullisuus vakiinnutetaan;

12. varoittaa kuitenkin, että ESIR ei saa vaarantaa koheesiopolitiikan suunnittelun 
strategista johdonmukaisuutta ja pitkän ajanjakson näkemystä; painottaa, että 
rakennerahastojen uudelleensuuntaamisella olisi kielteisiä vaikutuksia, koska se 
vaarantaisi niiden tehokkuuden sekä alueiden kehityksen; painottaa, että monivuotisen 
rahoituskehyksen 2014–2020 otsakkeessa 1 b hyväksyttyä määrärahojen jakamista 
jäsenvaltioittain ei voida muuttaa ESIRin mahdollisiin tarpeisiin vastaamiseksi; 
painottaa, että määrärahojen korvaamiseen lainoilla, pääomalla tai takuilla liittyy kyllä 
tiettyjä etuja, mutta se on toteutettava varoen ja ottaen huomioon alueelliset eroavuudet; 
korostaa, että eniten investointien piristystä kaipaavilla alueilla on vähäiset 
hallintovalmiudet ja hyödyntämiskyvyt;

Koheesiopolitiikan tehokkuus, vaikuttavuus ja toimintaperustainen suuntaaminen 
2014–2020

13. painottaa kaikkien koheesiopolitiikan tehokkuuden, vaikuttavuuden ja 
toimintaperustaisen suuntaamisen lisäämiseen tähtäävien toimenpiteiden merkitystä;

14. on tyytyväinen keskeisiä aihepiirejä tukeviin älykkääseen, kestävään ja osallistavaan 
kasvuun tehtäviin investointeihin; vaatii säilyttämään samalla jonkin verran joustovaraa 
alueiden osalta paikallisten ja alueellisten erityispiirteiden mukaisesti erityisesti vakavan 
kriisin tilanteessa; toivoo aidosti yhdennettyä ja alueellista lähestymistapaa ohjelmien ja 
hankkeiden kohdentamiseksi paikallisiin tarpeisiin;

15. panee merkille vankan makrotaloudellisen ympäristön merkityksen koheesiopolitiikan 
investoinneille ja on tyytyväinen ERI-rahastojen linkittämiseen eurooppalaiseen 
ohjausjaksoon;
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16. painottaa tämän osalta parlamentin valvontavastuuta; pyytää komissiota ja neuvostoa 
toimittamaan kattavat, avoimet ja oikea-aikaiset tiedot kriteereistä ja koko menettelystä, 
jotka voivat johtaa ERI-rahastojen maksusitoumusmäärärahojen tai maksumäärärahojen 
keskeyttämiseen yhteisistä säännöksistä annetun asetuksen 23 artiklan 15 kohdan 
mukaisesti;

17. painottaa, että hallinnon ja menettelyjen yksinkertaistaminen mahdollistaisi myös 
koheesio-ohjelmien täytäntöönpanon virheasteiden pienentämisen; painottaa, että 
virheet johtuvat merkittävältä osin koheesiopolitiikan ulkopuolisesta lainsäädännöstä, 
kuten esimerkiksi julkisia hankintoja ja valtiontukea koskevista säännöistä; on 
huolestunut rahoitusvälineiden matalasta maksatusasteesta edunsaajille, erityisesti kun 
otetaan huomioon tavoite näiden välineiden käytön lisäämisestä;

Työllisyys, pk-yritykset, nuoret ja koulutus

18. painottaa, että ERI-rahastot voisivat vaikuttaa merkittävällä tavalla kriisin kielteisten 
vaikutusten kääntämiseen ja että jotta tämä olisi mahdollista, olisi noudatettava useista 
rahastoista rahoitettavien ohjelmien tarjoamaa yhdennettyä lähestymistapaa, jossa 
yhdistyvät rahastojen tehokkaampi koordinointi ja niiden suurempi joustovara, jolloin 
erityisesti ESR:n ja EAKR:n synergiaetuja voidaan paremmin hyödyntää; painottaa, että 
ESR:n rahoittamilla investoinneilla ei voida tuottaa optimaalisia tuloksia ilman 
merkityksellistä infrastruktuuria ja asianmukaisia instituutioita; painottaa, että 
yhdennetty ja alueellinen lähestymistapa on erityisen merkityksellinen ympäristöä 
koskevissa ja energia-asioissa; kiinnittää huomiota siihen, että ERI-rahastoista voidaan 
tukea tosiasiallisesti sosiaalista osallistamista, joten niitä olisi hyödynnettävä romanien 
ja vammaisten kaltaisten heikommassa asemassa olevien ja haavoittuvien ryhmien 
integroimisessa;

19. painottaa pk-yritysten keskeistä asemaa uusien työpaikkojen luomisessa, älykkään 
kasvun sekä sähköisen ja vähähiilisen talouden edistämisessä; toivoo myönteistä 
sääntely-ympäristöä, joka kannustaa tällaisten yritysten perustamiseen ja 
pyörittämiseen; painottaa, että on tärkeää vähentää pk-yrityksiin kohdistuvaa 
byrokraattista rasitetta ja helpottaa niiden rahoituksen saantia; katsoo, että tarvitaan 
tukiohjelmia ja koulutusta, joilla edistetään yrittäjyystaitojen kehittämistä;

20. varoittaa, että nuorisotyöttömyyden hälyttävä määrä uhkaa kokonaisen sukupolven 
menetyksellä; painottaa, että nuorten työmarkkinoille osallistamisen edistämisen on 
oltava ensisijainen tavoite, jonka saavuttamista voidaan merkittävästi edistää ESR:n ja 
EAKR:n yhdennetyllä käytöllä; katsoo, että tämän osalta olisi sovellettava 
tuloshakuisempaa lähestymistapaa saatavilla olevien resurssien mahdollisimman 
tehokkaan hyödyntämisen varmistamiseksi;

Politiikan hallinto

21. painottaa, että koheesiopolitiikan on noudatettava asianmukaisesti toimivan 
monitasoisen hallinnon henkeä yhdistettynä tehokkaaseen valmisteluun viranomaisten 
ja yritysten pyyntöihin vastaamiseksi ja että se edellyttää avoimia ja innovatiivisia 
julkisia hankintoja, ja että nämä kaikki ovat ratkaisevia tekijöitä politiikan vaikutuksen 
vahvistamiseksi; painottaa tämän osalta, että huolimatta EU:n ja jäsenvaltioiden tasolla 
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tehtyjen päätösten tärkeydestä paikallisilla ja alueellisilla viranomaisilla on usein 
ensisijainen hallintovastuu julkisista investoinneista ja että koheesiopolitiikka on tärkeä 
väline, jonka avulla nämä viranomaiset voivat toteuttaa keskeistä tehtäväänsä EU:ssa; 
painottaa, että vastuutasoa on tarkasteltava kumppanuusperiaatteen mukaisesti;

22. suosittaa että koheesiopolitiikan resursseja ja osaamista hyödynnetään julkisten 
viranomaisten hallinnollisten valmiuksien edistämiseen merkittävällä tavalla, erityisesti 
paikallisella ja alueellisella tasolla, jotta parannetaan niiden valmiuksia tarjota 
laadukkaita palveluita yleisölle, myös hyödyntämällä entistä enemmän uutta 
teknologiaa ja pyrkien tehostetumpiin menettelyihin; kehottaa komissiota määrittämään 
hallinnollisen avun muotoja keskeisten seikkojen, kuten aloitteiden tavoitteiden 
asettamisen, niiden tulosten arvioinnin asianmukaisten indikaattorien avulla ja 
seuraavien vaiheiden määrittämisen osalta, jotta autetaan luomaan hallintokulttuuria, 
joka perustuu seurantaan ja arviointiin kaikkialla EU:ssa; katsoo, että on tärkeää 
varmistaa tuki paikallis- ja alueviranomaisille innovatiivisten rahoitusvälineiden osalta, 
jotka ovat ratkaisevassa asemassa resurssien ja investointien lisäämiseksi, sekä julkisten 
hankintojen osalta, joista olisi enenevässä määrin tultava julkishallinnon innovointia ja 
luovuutta kannustava väline;

23. on vakuuttunut siitä, että kumppanuutta koskevilla käytännesäännöillä vahvistetaan niin 
muodoltaan kuin sisällöltään osallistumista ohjelmiin alueilla ja että niillä on perustavaa 
laatua oleva tehtävä koheesiopolitiikan vaikutusten lisäämisessä ja vahvistamisessa;

Alueellinen ulottuvuus

24. panee huolestuneena merkille alueellisen lähestymistavan puuttumisen ja erityisesti sen, 
ettei kuudennessa koheesiokertomuksessa viitata rajatylittävään yhteistyöhön; toteaa, 
että rajatylittävien näkökohtien sisällyttämisellä olisi ollut rikastava vaikutus 
esimerkiksi infrastruktuurin, työmarkkinoiden ja liikkuvuuden, ympäristön, veden ja 
viemäröinnin, jätehuollon, terveydenhoidon, tutkimuksen ja kehittämisen, matkailun, 
julkisten palvelujen ja hallinnon osalta, koska kaikkiin näihin aloihin liittyy merkittäviä 
rajatylittäviä tekijöitä ja potentiaalia; on vakuuttunut siitä, että ohjelmakaudella 
2014–2020 unionin raja-alueiden ja rajatylittävien alueiden selviytyminen kriisistä 
kehittymällä älykkäämmiksi, osallistavammiksi ja kestävämmiksi tulee paranemaan 
huomattavasti;

25. on tyytyväinen uusien välineiden, kuten yhdennettyjen alueellisten investointien ja 
yhteisölähtöisen paikallisen kehittämisen välineiden, käyttöönottoon sidosryhmien ja 
EU:n politiikkojen koordinoimiseksi sekä investointien kohdentamiseksi todellisiin 
paikallisiin tarpeisiin; painottaa, että on tärkeää hyväksyä välineitä politiikan 
alueellisten vaikutusten arvioimiseksi, jossa päätavoitteena on tarkastella EU:n 
politiikan alueellista vaikutusta paikallis- ja alueviranomaisiin sekä kiinnittää huomiota 
tähän vaikutukseen lainsäädäntömenettelyssä; toivoo kattavaa yhdennettyä EU:n 
investointistrategiaa sekä Unkarin puheenjohtajakaudella vuonna 2011 hyväksytyn 
EU:n alueellisen agendan 2020 vahvistamista; toteaa, että puheenjohtajavaltioiden on 
määrä arvioida agendaa vuonna 2015; katsoo, että erityistä huomiota on kiinnitettävä 
pienten ja keskikokoisten kaupunkialueiden aseman vahvistamiseen EU:n kaupunkien 
toimintaohjelman yhteydessä;
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26. hyväksyy kuitenkin sen tosiseikan, että kertomuksessa tuodaan esiin kaupunkeja 
koskevia seikkoja, ottaen huomioon kaupunkien merkityksen globaalissa taloudessa ja 
niiden mahdollisen vaikutuksen kestävään kehitykseen; panee merkille Euroopan 
alueiden ja kaupunkien sitoutumisen vihreään kasvuun, joka sisältyy kaupunginjohtajien 
energia- ja ilmastosopimukseen; ehdottaa, että tarkastellaan myös merkittävää 
kehityskuilua maaseutu- ja kaupunkialueiden välillä;

27. vaatii noudattamaan täsmällisemmin alueellista koheesiota koskevaa SEUT-sopimuksen 
174 artiklaa, erityisesti maaseutualueilla, sekä kiinnittämään asianmukaisesti huomiota 
koheesiopolitiikan ja maaseudun kehittämisen väliseen merkittävään suhteeseen, 
erityisesti mitä tulee teollisuuden muutosprosessissa oleviin alueisiin sekä vakavista ja 
pysyvistä luontoon tai väestöön liittyvistä haitoista kärsiviin alueisiin, kuten 
pohjoisimpiin alueisiin, joiden väestöntiheys on erittäin pieni, ja saaristo-, rajaseutu- ja 
vuoristoalueisiin; suosittelee, että tarkastellaan myös muita väestöön liittyviä haasteita, 
joilla on merkittävä vaikutus alueisiin, kuten väestökato, väestön ikääntyminen ja harva 
asutus; pyytää komissiota kiinnittämään koheesiopolitiikkaa toteuttaessaan erityistä 
huomiota maantieteellisesti ja väestön kannalta epäsuotuisimmassa asemassa oleviin 
alueisiin;

28. katsoo, että kuudennessa koheesiokertomuksessa ei kiinnitetä riittävästi huomiota 
Euroopan alueelliseen yhteistyöhön, vaikka se on ollut täysimittainen koheesiopolitiikan 
tavoite ohjelmakaudesta 2007–2013 alkaen; palauttaa mieleen eurooppalaisen 
alueellisen yhteistyön yhtymän (EAVY) potentiaalin sekä rajatylittävän hallinnon 
välineenä että keinona edistää laajasti yhdennettyä aluekehitystä;

29. kehottaa toteuttamaan tiiviimpää koheesiopolitiikan ja EU:n naapuruuspolitiikan 
koordinointia sekä paremman arvioinnin että hankkeiden tulosten paremman jakamisen 
edistämiseksi;

Koheesiopolitiikka pitkällä aikavälillä

30. palauttaa kaiken edellä esitetyn osalta mieleen tarpeen saada uutta vauhtia EU:n 
koheesiopolitiikkaa koskevaan keskusteluun; toteaa, että Euroopan parlamentin 
vaalivuosi 2019 tulee olemaan ratkaiseva, sillä vastavalittu parlamentti ja uusi komissio 
kohtaavat Eurooppa 2020 -strategian päättymisen sekä uuden monivuotisen 
rahoituskehyksen ja laativat uutta koheesiopolitiikkaa koskevaa lainsäädäntöä; katsoo, 
että koheesiopoliittisessa keskustelussa on otettava huomioon vakavat aikarajoitukset ja 
nykyisen ohjelmakauden alussa koetut viivästykset;

31. painottaa hallinnollisten valmiuksien ratkaisevaa merkitystä; kehottaa päätöksentekijöitä 
kaikilla hallinnon tasoilla suosimaan kohdennettua teknistä tukea koheesiopolitiikan 
täytäntöönpanossa yleensä sekä rahoitusvälineiden erityisesti ESIFiin yhdistettyä 
laajennettua käyttöä;

32. pyytää pitämään säännöllisiä neuvoston kokouksia koheesiopolitiikasta vastaavien 
ministerien kesken, jotta voidaan arvioida tarvetta seurata ja vastata niihin jatkuviin 
haasteisiin, joita EU:n taloudelliseen, sosiaaliseen ja alueelliseen yhteenkuuluvuuteen 
jatkuvasti kohdistuu;
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33. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.
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PERUSTELUT

Tausta

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen mukaan Euroopan komission on laadittava 
kolmen vuoden välein kertomus siitä, ”miten taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen 
yhteenkuuluvuuden toteuttamisessa on edistytty”. Kuudennen yhteenkuuluvuutta käsittelevän 
kertomuksen julkaiseminen viivästyi uuden koheesiopolitiikkaa koskevan 
lainsäädäntökehyksen hyväksymisen vuoksi vuosiksi 2014–2020. Sen perinteistä rakennetta 
on muutettu vastaamaan Eurooppa 2020 -strategiaa.

Koheesiopolitiikan saavutukset ja haasteet talous- ja finanssikriisin yhteydessä

Menneisyyttä tarkastellen kuudennessa koheesiokertomuksessa kuvataan, kuinka 
ohjelmakaudella 2007–2013 koheesiopolitiikalla lievennettiin sen vaikutuksia, että julkiset 
investoinnit vähenivät jyrkästi, jopa 60 prosenttia joissain jäsenvaltioissa ja keskimäärin 
20 prosenttia koko EU:ssa. Koheesiopolitiikan välineet toivat vakautta alueille varmistamalla 
rahoitusvirran jatkumisen kansallisten julkisten ja yksityisten investointien vähentyessä ja 
jopa lakatessa. Alueelliset eroavuudet ovat kuitenkin hiljattain kasvaneet, ja vuodesta 2000 
alkaen syntyneet uudet työpaikat sekä kilpailukyky on menetetty monissa jäsenvaltioissa, 
erityisesti eteläisissä jäsenvaltioissa.

Tulevaisuuden osalta kertomuksessa painotetaan koheesiopolitiikan investointien keskeisiä 
tavoitteita ohjelmakaudella 2014–2020. Niitä ovat energiatehokkuus, työllisyys ja 
pk-yritykset – alat, joilla todennäköisimmin syntyy uusia kestäviä työpaikkoja. Esittelijä 
katsoo tärkeäksi painottaa, että koheesiopolitiikan perussopimuksessa määritetty alkuperäinen 
tehtävä ja sen välineet tekevät siitä luonteeltaan tärkeimmän investointipolitiikan älykkään, 
kestävän ja osallistavan kasvun aikaansaamiseksi kaikkialla EU:ssa. Koheesiopolitiikkaa ei 
näin ollen voida pitää pelkkänä muiden alakohtaisten strategioiden välineenä. Päinvastoin, sen 
pitkän ajanjakson yhdennetty ja monitasoiseen hallintoon perustuva lähestymistapa tarjoaa 
EU:n toimenpiteiden täytäntöönpanolle ja vastuullisuudelle merkittävää lisäarvoa, jota 
puhtaasti alakohtainen poliittinen lähestymistapa ei voi tarjota.

Tätä taustaa vasten esittelijä on tyytyväinen EU:n uuteen investointiohjelmaan rakenteellisten 
ja koheesiopoliittisten investointien täydentämiseksi. JEREMIEn kaltaisista 
koheesiopolitiikan yhteisistä aloitteista rahoitusvälineiden kanssa saadut kokemukset voivat 
olla hyödyksi, koska uuden investointiohjelman keskiössä on rahoitusvälineiden lisääntynyt 
käyttö. Samalla on kuitenkin myös todettava selvästi, että uusi investointialoite ei saa 
vaikuttaa kielteisellä tavalla sen paremmin talousarvioon kuin koheesiopolitiikan pitkän 
ajanjakson strategiseen suunnitteluun, koska tämä vaarantaisi sekä alueiden kehityksen että 
aluekehitykseen kaudelle 2014–2020 osoitettujen 350 miljardin koheesiopoliittisten 
investointien vaikutuksen. Itse asiassa on otettava huomioon, että eniten 
investointikannustimia tarvitsevat alueet ovat usein niitä, joiden hallinnolliset valmiudet ja 
hyödyntämiskyvyt ovat heikkoja, jolloin ne eivät sovellu uuteen investointiohjelmaan.
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Koheesiopolitiikan tehokkuus, vaikuttavuus ja toimintaperustainen suuntaaminen

Uusiin toimenpiteisiin, joilla on määrä lisätä tehokkuutta ja toimintaperustaista suuntaamista, 
sisältyy keskittyminen keskeisiin aihepiireihin, joita ovat erityisesti innovointi, sähköinen ja 
vähähiilinen talous, koulutus ja pk-yritysten tuki. Esittelijä pyytää säilyttämään jonkin verran 
joustovaraa alueiden osalta paikallisesta tilanteesta riippuen erityisesti vakavan kriisin 
tilanteessa. Tarvitaan jatkuvia ponnistuksia menettelyjen yksinkertaistamiseksi ja byrokratian 
vähentämiseksi, jotta voidaan lisätä varojen saatavuutta ja hyödyntämistä sekä pitää 
virheasteet – jotka usein johtuvat monimutkaisista julkisia hankintoja ja valtiontukea 
koskevista säännöistä – mahdollisimman pieninä.

Myös yhdistäminen eurooppalaiseen ohjausjaksoon ja maakohtaisiin suosituksiin voi auttaa 
tehostamaan koheesiopolitiikan investointeja. Tässä yhteydessä on korostettava Euroopan 
parlamentin keskeistä asemaa koko menettelyn valvonnassa, joka voi johtaa ESIFin 
maksusitoumusmäärärahojen tai maksumäärärahojen keskeyttämiseen. Esittelijä pyytää 
noudattamaan täysimääräisesti yhteisistä säännöksistä annetun asetuksen 23 artiklan 
15 kohtaa, jossa vaaditaan komissiota ja neuvostoa toimittamaan avoimesti ja oikea-aikaisesti 
tietoa parlamentille.

Työllisyys, pk-yritykset, nuoret ja koulutus

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 3 artiklan mukaan EU:n tavoitteita ovat muun muassa 
täystyöllisyys ja sosiaalinen edistyminen, ja Eurooppa 2020 -strategiassa asetetaan 
tavoitteeksi, että 75 prosenttia 20–64-vuotiaista on työelämässä vuoteen 2020 mennessä. 
Kriisin puhkeamisen jälkeen tätä tavoitetta vaikuttaa kuitenkin olevan vaikeampi saavuttaa, 
kun EU:n työttömyysaste on vuoden 2010 alusta alkaen ollut jatkuvasti yli 9,5 prosenttia ja 
monissa jäsenvaltioissa yli 15 prosenttia vielä vuonna 2014.

Erityisesti nuorten työllisyystilanne on huolestuttava. Vuoden 2014 toisella neljänneksellä 
EU:n nuorisotyöttömyysaste oli 21,7 prosenttia, mikä on yli kaksinkertainen aikuisten 
työttömyysasteeseen (9 prosenttia) nähden. Tämä tarkoittaa, että yli viisi miljoonaa alle 
25-vuotiasta oli ajanjakson aikana työttömänä 28 jäsenvaltiossa. Myös sekä työelämän että 
koulutuksen ulkopuolella olevien eurooppalaisten nuorten (15–24-vuotiaiden) määrä on liian 
suuri.

Myös koheesiopolitiikan tuki pk-yrityksille on hyvin tärkeä, sillä pk-yritykset ovat EU:n 
kasvun ja työllisyyden tukiranka, joka on luonut 85 prosenttia työllisyyden nettokasvusta 
ajanjaksolla 2002–2010. Näiden kaikkien osalta rakennerahastojen sekä yritysten 
kilpailukykyä ja pk-yrityksiä koskevan COSME-ohjelman sekä Horisontti 2020 
-puiteohjelman välisiä synergioita lisätään kaudella 2014–2020 alueellisen tason älykkään 
erikoistumisen strategioiden avulla.

Ongelmat täytäntöönpanossa ja maksuissa

Esittelijä muistuttaa, että yhteisistä säännöksistä annetun asetuksen mukaan 
kumppanuussopimukset olisi pitänyt hyväksyä viimeistään elokuuhun 2014 mennessä ja 
toimenpideohjelmat tammikuun loppuun 2015 mennessä. Suunnitteluvaihe on kuitenkin 
selvästi viivästynyt, ja vuoden 2014 loppuun mennessä on hyväksytty vain hieman yli sata 
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toimenpideohjelmaa. Toimenpideohjelmien hyväksymiselle on kaksi skenaariota, joista 
kumpikin merkitsee lisäviipeitä täytäntöönpanon käynnistyksessä: i) 31. joulukuuta 2014 
mennessä ”hyväksymisvalmiiksi” katsottujen toimintaohjelmien määrärahojen siirtomenettely 
ja ii) vuoden 2014 käyttämättömien määrärahojen uudelleenbudjetointi Euroopan rakenne- ja 
investointirahastoille (ESIF), mikä edellyttää monivuotisen rahoituskehyksen tarkistamista 
sellaisten ohjelmien osalta, jotka eivät ole ”hyväksymisvalmiita” vuoden 2014 loppuun 
mennessä.

Komission esittämän aikataulun mukaan siirtomenettelyn piiriin kuuluvat toimenpideohjelmat 
voitaisiin hyväksyä 15. helmikuuta ja 31. maaliskuuta 2015 välisenä aikana ja 
uudelleenbudjetoidut toimenpideohjelmat 1. toukokuuta 2015 jälkeen. Parlamentti ilmaisi 
vakavan huolensa koheesiopolitiikan täytäntöönpanon merkittävästä viivästymisestä kaudella 
2014–2020 ja painotti, että viivästykset haittaavat kansallisten, alueellisten ja paikallisten 
viranomaisten kykyä suunnitella ja panna täytäntöön ESIF-toimia kaudella 2014–2020. 
Esittelijä jakaa tämän huolen. Tämän vuoksi esittelijä pyytää komissiota ehdottamaan 
parlamentille toimenpiteitä aikatauluineen toimenpideohjelmien täytäntöönpanon 
helpottamiseksi mahdollisimman pian.

Ohjelmakauden 2014–2020 täytäntöönpanon merkittävän viivästymisen lisäksi 
koheesiopolitiikan alalla on maksamatta olevia määriä jopa 25 miljardia euroa 
ohjelmakaudelta 2007–2013. Komissiota kehotetaan tämän vuoksi selittämään, mikä vaikutus 
maksujen viivästymisellä on uusien toimenpideohjelmien täytäntöönpanon käynnistämiseen, 
ja esittämään ratkaisuja vahinkojen välttämiseksi mahdollisimman kattavasti.

Koheesiopolitiikan on määrä edistää merkittävää kasvua ja työllisyyttä, mutta toistuvat 
maksuongelmat, jotka johtavat maksuviivästyksiin, haittaavat ohjelmien täytäntöönpanoa ja 
rasittavat edunsaajien ja jäsenvaltioiden talousarvioita, mitä ei voida hyväksyä. Budjettikuri 
tarkoittaa, että julkisia varoja ei saa tuhlata, mutta se myös velvoittaa maksamaan maksut 
ajallaan. Esittelijä katsookin, että tämä ongelma on haastavin ja kiireellisin.

Hallintokysymykset

Koheesiopolitiikan resursseja ja osaamista on hyödynnettävä julkisten viranomaisten 
hallinnollisten valmiuksien edistämiseen merkittävällä tavalla, erityisesti paikallisella ja 
alueellisella tasolla, jotta parannetaan niiden valmiuksia tarjota laadukkaita palveluita 
yleisölle, myös hyödyntämällä entistä enemmän uutta teknologiaa ja pyrkien tehostetumpiin 
menettelyihin. On tärkeää varmistaa tuki paikallis- ja alueviranomaisille innovatiivisten 
rahoitusvälineiden osalta, jotka ovat ratkaisevassa asemassa resurssien ja investointien 
lisäämiseksi, sekä julkisten hankintojen osalta, joista olisi enenevässä määrin tultava 
julkishallinnon innovointia ja luovuutta kannustava väline.

Esittelijä korostaa, että kumppanuutta koskevilla käytännesäännöillä vahvistetaan niin 
muodoltaan kuin sisällöltään osallistumista ohjelmiin alueilla ja että niillä on perustavaa 
laatua oleva tehtävä koheesiopolitiikan vaikutusten lisäämisessä ja vahvistamisessa.
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Alueellinen ulottuvuus

Kuudennessa koheesiokertomuksessa ei hyödynnetä tilaisuutta rajatylittävän yhteistyön 
ongelmien ja mahdollisuuksien selittämiseen, vaan ne kuvataan vain lyhyesti eikä tuloksia 
esitetä lainkaan. Lisäksi harvoja poikkeuksia lukuun ottamatta laatunäkökohdat puuttuvat 
kokonaan, vaikka tekstissä tarjoutuisi riittävästi mahdollisuuksia niiden pohtimiseen (ks. 
erityisesti kehykset erillisistä aiheista/alueista, kuten kaupungeista, merialueista ja 
syrjäisimmistä alueista). Myös aihepiirien ja laadun kannalta rajatylittävien näkökohtien 
sisällyttämisellä olisi rikastettu monien lukujen sisältöä, kuten esimerkiksi infrastruktuuria, 
työmarkkinoita ja liikkuvuutta, ympäristöä, vettä ja viemäröintiä, jätehuoltoa, 
terveydenhoitoa, tutkimusta ja kehittämistä, matkailua, julkisia palveluja ja hallintoa koskevia 
lukuja. Kaikkiin näihin aloihin liittyy merkittäviä rajatylittäviä osatekijöitä ja potentiaalia. 
Esittelijä katsoo, että Euroopan alueellinen yhteistyö voi edistää merkittävällä tavalla 
Euroopan yhdentymistä.

Tämä koskee Euroopan alueellista yhteistyötä sekä eurooppalaisen alueellisen yhteistyön 
yhtymän (EAYY) välinettä. Erityisesti Euroopan alueellisen yhteistyön rajatylittävän 
yhteistyön komponentilla on vaikutusta rajatylittävien alueiden koheesioon. Tämän vuoksi 
esittelijä ehdottaa, että koheesiokertomukseen tulevaisuudessa sisältyisi Euroopan 
rajatylittävien alueiden koheesion arviointi, myös niiden keskeisten ongelmien analyysi, sekä 
rajatylittävän yhteistyön toimenpideohjelmien vaikutusten arviointi. Välineeseen olisi 
kiinnitettävä enemmän huomiota senkin vuoksi, että sillä edistetään yhteistyötä ja yhdistetään 
jäsenvaltioiden viranomaisten asiantuntemusta sekä edetään kohti hallintojärjestelmää, joka 
perustuu yhä laajemmin yhteisiin arvoihin ja toimintamenetelmiin. Tässä yhteydessä olisi 
tarkasteltava myös koheesiopolitiikan ulkoista ulottuvuutta.

Koheesiopolitiikka pitkällä aikavälillä

Esittelijä haluaa kiinnittää huomiota koheesiopolitiikan tulevaisuuteen vuoden 2020 jälkeen. 
Vaikka koheesiopolitiikan täytäntöönpano ohjelmakaudella 2014–2020 on vasta käynnistynyt 
ja politiikassa kohdataan jo ongelmia ohjelmien viivästyneen hyväksymisen vuoksi, on 
tarkasteltava koheesiopolitiikan asianmukaista täytäntöönpanoa kaudella 2014–2020. On 
kuitenkin myös muistettava, että vuonna 2019 on tarkasteltava samanaikaisesti monia 
merkittäviä seikkoja. Tuolloin vastavalitun parlamentin ja uuden komission on kohdattava 
Eurooppa 2020 strategian päättyminen, uusi monivuotinen rahoituskehys sekä vuoden 2020 
jälkeistä uutta koheesiopolitiikkaa koskevan lainsäädännön valmistelu, vain joitakin mainiten. 
Koska aikarajoitukset ovat tiukkoja, esittelijä kehottaa ajattelemaan vuoden 2020 jälkeistä 
koheesiopolitiikkaa jo nyt, jotta yhteisöt ja kansalaiset voidaan asettaa koheesiopolitiikan 
ytimeen vuoden 2020 jälkeen sekä toteuttaa yhteistä hyvinvointia, joka perustuu yksilön 
hyvinvointiin.


