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LYHYET PERUSTELUT

Koheesiopolitiikka on yksi merkittävimmistä investointivälineistä, joilla tuetaan Eurooppa 
2020 -strategiassa vahvistettuja tärkeimpiä unionin prioriteetteja. Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 174 ja 176 artiklan mukaan Euroopan aluekehitysrahaston 
(EAKR) tarkoituksena on vähentää eri alueiden välisiä kehityseroja sekä muita heikommassa 
asemassa olevien alueiden jälkeenjääneisyyttä, joten sen toimet on kohdennettava erityisesti 
maihin ja alueisiin, jotka niitä kipeimmin tarvitsevat.

Komission ehdotuksen mukaan EAKR:sta tuettaisiin vuosina 2014–2020 alueellista ja 
paikallista kehitystä yhteisrahoittamalla tutkimus- ja kehitystoimintaa ja innovointia, 
ilmastonmuutos- ja ympäristötoimia, yritystukipalveluita pk-yrityksille, yleisiin taloudellisiin 
tarkoituksiin liittyviä palveluita, televiestintä-, energia- ja liikenneinfrastruktuureja, 
terveydenhoidollisia, koulutuksellisia ja sosiaalisia infrastruktuureja ja kaupunkialueiden 
kestävää kehitystä. Valmistelijan mielestä matkailuun ja kulttuuriperintöön liittyvä toiminta 
olisi kuitenkin otettava paremmin huomioon asetuksessa.

Komissio haluaa varmistaa, että EAKR:n tuki keskitetään suuremmassa määrin Eurooppa 
2020 -strategiassa vahvistettuihin unionin prioriteetteihin, ja esittää tämän vuoksi temaattista 
keskittämistä eri kehitystasot huomioon ottaen. Valmistelija kannattaa pyrkimystä välttää 
päällekkäisyyksiä sekä hajanaisuutta ja puutteellista priorisointia, jotka ovat aiemmin 
rajoittaneet unionin investoinneista saatavaa lisäarvoa. Erityisesti aikana, jolloin resurssit ovat 
niukat, temaattinen keskittäminen ja Eurooppa 2020 -strategian tavoitteita tukevien 
ensisijaisten investointikohteiden määrittäminen on olennaisen tärkeää.

Asetusehdotuksessa keskitytään myös entistä voimakkaammin kestävään 
kaupunkikehitykseen kohdentamalla vähintään viisi prosenttia EAKR:n varoista sen 
edistämiseen. Valmistelija kannattaa tätä.

EAKR:n rahoituspuitteita vuosiksi 2014–2020 ei mainita käsiteltävänä olevassa 
asetusehdotuksessa vaan kaikkia rahastoja koskevista yhteisistä säännöksistä annetussa 
asetusehdotuksessa [yhteisiä säännöksiä koskeva asetus]1. Jälkimmäisen ehdotuksen 
84 artiklan 1 kohdassa säädetään, että investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin -tavoitteen 
määrärahat ovat 96,52 prosenttia rakenne- ja koheesiorahastojen kokonaismäärärahoista eli 
324,3 miljardia euroa (vuoden 2011 kiinteinä hintoina). Näistä 324,3 miljardista eurosta 
68,7 miljardia (vuoden 2011 kiinteinä hintoina) osoitetaan koheesiorahastolle. Lisäksi 
komission ehdotus sisältää Euroopan sosiaalirahaston (ESR) vähimmäisosuudet kullekin 
alueluokalle, mikä merkitsee, että ESR saa 25 prosentin vähimmäisosuuden, eli 84 miljardia 
euroa, kaikista rakenne- ja koheesiopolitiikan määrärahoista. Näin ollen EAKR:n 
käytettävissä on kaudella 2014–2020 enintään 183,3 miljardia euroa. Määrärahoja on siis 
käytettävissä vähemmän kuin vuosina 2007–2013. Valmistelija pitää valitettavana, että 
koheesiopolitiikan kokonaismäärärahat vähenevät ja että EAKR:n käytettävissä olevia 
määrärahoja leikataan. 

                                               
1 COM(2011) 615.
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miljardia euroa vuoden 2011 
kiinteinä hintoina

Monivuotinen 
rahoituskehys 
2007–2013

Monivuotinen 
rahoituskehys 
2014–2020

Muutos

EAKR 203 183 - 10 %
ESR 78 84 + 8 %
Koheesiorahasto 71 69 - 3 %
Yhteensä 354 336 - 5,3 %
Pyöristämisen vuoksi yhteenlasketut määrät eivät mahdollisesti vastaa kaikkien esitettyjen lukujen summaa.

Määrät riippuvat kuitenkin koheesiopolitiikkaan osoitettavista kokonaismäärärahoista 
käytävien neuvottelujen lopputuloksesta. Määriä ei voida vahvistaa ennen kuin monivuotista 
rahoituskehystä vuosiksi 2014–2020 koskevasta asetusehdotuksesta on päästy sopimukseen. 
Valmistelija haluaa lisäksi korostaa parlamentin 8. kesäkuuta 2011 antamassa 
päätöslauselmassa esittämää näkemystä, että "seuraavaa monivuotista rahoituskehystä varten 
tarvitaan vähintään 5 prosentin lisäys" vuoden 2013 tasoon nähden ja että 
koheesiopolitiikkaan "nykyisellä rahoitusohjelmakaudella myönnetyt määrät olisi 
vähintäänkin säilytettävä ennallaan seuraavalla rahoitusohjelmakaudella", mitä ei ilmeisesti 
ole tehty.

Valmistelija suhtautuu myönteisesti yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen yhteydessä 1
komission pyrkimyksiin yksinkertaistaa muita säännöksiä, joilla on talousarviovaikutuksia. 
Valmistelija korostaa jäsenvaltioiden vastuuta näissä yksinkertaistamispyrkimyksissä.

TARKISTUKSET

Budjettivaliokunta pyytää asiasta vastaavaa aluekehitysvaliokuntaa sisällyttämään 
mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi
1 a kohta (uusi)

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi Tarkistus

1 a. palauttaa mieliin 8. kesäkuuta 2011 
antamansa päätöslauselman 
"Sijoittaminen tulevaisuuteen: uusi 
monivuotinen rahoituskehys 

                                               
1 COM(2011) 615.
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kilpailukykyistä, kestävää ja osallistavaa 
Euroopan unionia varten"1; muistuttaa, 
että seuraavassa monivuotisessa 
rahoituskehyksessä tarvitaan riittävästi 
lisävaroja, jotta unioni kykenee 
huolehtimaan nykyisistä poliittisista 
painopisteistään ja Lissabonin 
sopimuksen mukaisista uusista tehtävistä 
sekä reagoimaan odottamattomiin 
tapahtumiin; huomauttaa, että vaikka 
seuraavan monivuotisen 
rahoituskehyksen määrärahojen tasoa 
korotettaisiin vähintään viisi prosenttia 
vuoden 2013 tasoon verrattuna, voidaan 
vain rajoitetusti edistää sitä, että unionin 
sovitut tavoitteet saavutetaan, unionin 
sitoumukset täytetään ja unionin 
yhteisvastuullisuuden periaatetta 
noudatetaan; haastaa neuvoston – ellei se 
kannata tätä lähestymistapaa –
määrittämään selvästi, mitkä sen 
poliittisista painopisteistä tai hankkeista 
voitaisiin kokonaan hylätä niiden 
todistetusta eurooppalaisesta lisäarvosta 
huolimatta;
_______________
1 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0266.

Tarkistus 2

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi
1 b kohta (uusi)

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi Tarkistus

1 b. muistuttaa erityisesti samassa 
päätöslauselmassa korostaneensa, että 
"menestyksellinen ja tehokkaampi 
koheesiopolitiikka edellyttää riittävästi 
määrärahoja", ja todenneensa, että 
"nykyisellä rahoitusohjelmakaudella 
myönnetyt määrät olisi vähintäänkin 
säilytettävä ennallaan seuraavalla 
rahoitusohjelmakaudella";
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Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan -1 kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(-1) Euroopan parlamentti korosti 
aiheesta "Sijoittaminen tulevaisuuteen: 
uusi monivuotinen rahoituskehys 
kilpailukykyistä, kestävää ja osallistavaa 
Euroopan unionia varten" 8 päivänä 
kesäkuuta 2011 antamassaan 
päätöslauselmassa, että 
"koheesiopolitiikka tuottaa kiistattomasti 
eurooppalaista lisäarvoa, koska se on 
vakiinnuttanut paikkansa kasvun ja 
työpaikkojen luomismekanismina sekä 
lähentymisen, kestävän kehityksen ja 
solidaarisuuden välineenä ja on jo 
vuosikymmeniä ollut yksi unionin 
tärkeimpiä, näkyvimpiä ja 
menestyksekkäimpiä politiikkoja". 
Parlamentti huomautti kuitenkin, että 
nykyaikaisessa koheesiopolitiikassa on 
toteutettava lukuisia rakenteellisia 
uudistuksia erityisesti yksinkertaistamista 
silmällä pitäen, vastattava unionin 
keskeisiin haasteisiin ja edistettävä 
synergiaa käytännössä muiden 
politiikkojen ja välineiden kanssa. 
Parlamentti oli vakuuttunut siitä, että 
EU:n koheesiopolitiikan pitäisi säilyä 
koko EU:n laajuisena politiikkana, jossa 
kaikilla EU:n alueilla on mahdollisuus 
saada käyttöönsä voimavaroja, kokemusta 
ja tukea.

Perustelu

Aiheesta "Sijoittaminen tulevaisuuteen: uusi monivuotinen rahoituskehys kilpailukykyistä, 
kestävää ja osallistavaa Euroopan unionia varten" 8. kesäkuuta 2011 annetun Euroopan 
parlamentin päätöslauselman 64 kohta.
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Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan -1 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(-1 a) Euroopan parlamentti korosti 
8 päivänä kesäkuuta 2011 antamassaan 
päätöslauselmassa, että menestyksellinen 
ja tehokkaampi koheesiopolitiikka 
edellyttää riittävästi määrärahoja ja että 
sille nykyisellä rahoitusohjelmakaudella 
myönnetyt määrät olisi vähintäänkin 
säilytettävä ennallaan seuraavalla 
rahoitusohjelmakaudella, jotta voidaan 
tehostaa toimia EU:n alueiden välisten 
kehityserojen kaventamiseksi. Komissio 
ehdottaa kuitenkin, että 
koheesiopolitiikan kokonaismäärärajoja 
vähennetään 5,3 prosentilla vuosien 
2007–2013 kokonaismäärärahoihin 
nähden. Komission ehdotuksen mukaan 
EAKR:lle osoitettaisiin enintään 
183 miljardia euroa, mikä merkitsisi 
10 prosentin vähennystä vuosiin 2007–
2013 nähden.

Perustelu

Aiheesta "Sijoittaminen tulevaisuuteen: uusi monivuotinen rahoituskehys kilpailukykyistä, 
kestävää ja osallistavaa Euroopan unionia varten" 8. kesäkuuta 2011 annetun Euroopan 
parlamentin päätöslauselman 67 kohta määriä koskevilla tiedoilla täydennettynä.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) EAKR:n tulisi osaltaan toteuttaa 
Eurooppa 2020 -strategiaa ja näin 
varmistaa EAKR:n tuen entistä 
voimakkaampi keskittyminen unionin 
prioriteetteihin. EAKR:sta myönnetty tuki 
keskitetään tuettavien alueiden luokan 

(5) EAKR:n tulisi osaltaan toteuttaa 
Eurooppa 2020 -strategiaa ja näin 
varmistaa EAKR:n tuen entistä 
voimakkaampi keskittyminen unionin 
prioriteetteihin. EAKR:sta myönnetty tuki 
keskitetään tuettavien alueiden luokan 
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perusteella tutkimukseen ja innovointiin, 
pieniin ja keskisuuriin yrityksiin ja 
ilmastonmuutoksen hillitsemiseen. 
Keskittämisen asteen määrittämisessä tulisi 
ottaa huomioon alueen kehitystaso sekä 
niiden alueiden erityistarpeet, joiden 
bruttokansantuote asukasta kohden on 
kaudella 2007–2013 alle 75 prosenttia EU-
25-maiden keskimääräisestä 
bruttokansantuotteesta viiteajanjaksolla.

perusteella tutkimukseen ja innovointiin, 
pieniin ja keskisuuriin yrityksiin ja 
ilmastonmuutoksen hillitsemiseen. 
Erityistä huomiota olisi kiinnitettävä 
tarpeeseen koordinoida toiminta EU:n 
nykyisten välineiden ja ohjelmien kanssa 
edellä mainituilla aloilla. Keskittämisen 
asteen määrittämisessä tulisi ottaa 
huomioon alueen kehitystaso sekä niiden 
alueiden erityistarpeet, joiden 
bruttokansantuote asukasta kohden on 
kaudella 2007–2013 alle 75 prosenttia EU-
25-maiden keskimääräisestä 
bruttokansantuotteesta viiteajanjaksolla.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 a) Euroopan parlamentti muistutti 
aiheesta "Sijoittaminen tulevaisuuteen: 
uusi monivuotinen rahoituskehys 
kilpailukykyistä, kestävää ja osallistavaa 
Euroopan unionia varten"1 8 päivänä 
kesäkuuta 2011 antamassaan 
päätöslauselmassa, että matkailu on 
Lissabonin sopimuksen 195 artiklan 
mukaisesti uusi EU:n toimivallan ala, 
minkä pitäisi näkyä myös seuraavassa 
monivuotisessa rahoituskehyksessä. Se 
korosti kestävän matkailun merkitystä 
Euroopan taloudelle ja katsoi, että EU:n 
matkailustrategialla pitäisi pyrkiä 
lisäämään alan kilpailukykyä sekä 
edistämään kansallisten, alueellisten ja 
paikallisten viranomaisten välistä 
yhteistyötä ja että sille olisi annettava 
riittävä rahoitus seuraavalla kaudella. 
EAKR:sta olisi tuettava matkailun 
kannalta merkittävää toimintaa.
_______________
1 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0266.
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Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Kaupunkialueiden kestävä kehityksen 
osalta katsotaan välttämättömäksi tukea 
yhdennettyjä toimenpiteitä, joilla vastataan 
kaupunkialueita koetteleviin taloudellisiin, 
ympäristöllisiin, ilmastollisiin ja 
sosiaalisiin haasteisiin, ja määrittää 
menettely, jolla laaditaan luettelo 
kaupungeista, joissa toteutetaan 
yhdennettyjä toimenpiteitä, sekä vahvistaa 
näille toimenpiteille varattava rahoitus.

(7) Euroopan parlamentti katsoi 
8 päivänä kesäkuuta 2011 antamassaan 
päätöslauselmassa, että kaupunkialueilla, 
joihin erilaiset ongelmat (muun muassa 
työttömyys, sosiaalinen syrjäytyminen, 
ympäristön pilaantuminen ja 
maahanmuutto) voimakkaasti keskittyvät, 
voi olla tärkeä rooli aluekehityksen 
kannalta ja että ne voivat osallistua 
käytännössä taloudellisten ja sosiaalisten 
erojen poistamiseen. Se korosti tarvetta 
omaksua näkyvämpi ja kohdistetumpi 
lähestymistapa koheesiopolitiikan 
kaupunkiulottuvuuteen, samalla kun 
varmistetaan kaupunki-, esikaupunki- ja 
maaseutualueiden synergisen 
kehittämisen tasapuoliset edellytykset. 
Kaupunkialueiden kestävä kehityksen 
osalta katsotaan näin ollen
välttämättömäksi tukea yhdennettyjä 
toimenpiteitä, joilla vastataan 
kaupunkialueita koetteleviin taloudellisiin, 
ympäristöllisiin, ilmastollisiin ja 
sosiaalisiin haasteisiin, ja määrittää 
menettely, jolla laaditaan luettelo 
kaupungeista, joissa toteutetaan 
yhdennettyjä toimenpiteitä, sekä vahvistaa 
näille toimenpiteille varattava rahoitus.

Perustelu

Aiheesta "Sijoittaminen tulevaisuuteen: uusi monivuotinen rahoituskehys kilpailukykyistä, 
kestävää ja osallistavaa Euroopan unionia varten" 8. kesäkuuta 2011 annetun Euroopan 
parlamentin päätöslauselman 70 kohta.
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Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(9 a) Euroopan parlamentti totesi 
8 päivänä kesäkuuta 2011 antamassaan 
päätöslauselmassa, että perussopimuksen 
mukaisesti maaseutuun, teollisuuden 
muutosprosessissa oleviin alueisiin sekä 
vakavista ja pysyvistä luontoon tai 
väestöön liittyvistä haitoista kärsiviin 
alueisiin, kuten pohjoisimpiin alueisiin, 
joiden väestöntiheys on erittäin alhainen, 
ja saaristo-, rajaseutu- ja vuoristoalueisiin 
sekä syrjäisimpiin alueisiin, on 
kiinnitettävä erityistä huomiota. Se oli sitä 
mieltä, että näiden alueiden voimavaroilla 
ja valmiuksilla voi olla merkittävä asema 
Euroopan unionin tulevan kilpailukyvyn 
kannalta, ja painotti näin ollen, että nämä 
haasteita kohtaavat alueet olisi 
tunnustettava myös tulevassa 
monivuotisessa rahoituskehyksessä 2014–
2020. Euroopan parlamentti katsoi, että 
pysyvistä haitoista kärsiviä alueita varten 
on laadittava erityinen strategia, kuten 
Euroopan parlamentin 22 päivänä 
syyskuuta 2010 antamassa 
päätöslauselmassa esitettiin.

Perustelu

Aiheesta "Sijoittaminen tulevaisuuteen: uusi monivuotinen rahoituskehys kilpailukykyistä, 
kestävää ja osallistavaa Euroopan unionia varten" 8. kesäkuuta 2011 annetun Euroopan 
parlamentin päätöslauselman 71 kohta.

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Syrjäisimpiin alueisiin olisi (11) Syrjäisimpiin alueisiin olisi 
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kiinnitettävä erityistä huomiota ulottamalla 
poikkeuksellisesti EAKR:n toiminta-ala 
sellaisen toimintatuen rahoitukseen, joka 
on tarkoitettu tasoittamaan 
lisäkustannuksia, jotka johtuvat kyseisten 
alueiden erityisestä taloudellisesta ja 
sosiaalisesta tilanteesta, mihin vielä liittyy 
perussopimuksen 349 artiklassa mainitut 
haitat eli niiden syrjäinen sijainti, 
eristyneisyys, pieni koko, vaikea 
pinnanmuodostus ja ilmasto sekä niiden 
talouden riippuvuus muutamista harvoista 
tuotteista; nämä kaikki ovat tekijöitä, 
joiden pysyvyys ja kasaantuminen 
haittaavat vakavasti syrjäisimpien alueiden 
kehitystä. Olemassa olevien ja uusien 
taloudellisten toimintojen kehittämisen 
tukemiseksi vähintään 50 prosenttia 
erityisestä lisämäärärahasta tulisi osoittaa 
toimiin, jotka osaltaan vaikuttavat 
syrjäisimpien alueiden talouden 
monipuolistumiseen ja nykyaikaistamiseen.

kiinnitettävä erityistä huomiota ulottamalla 
poikkeuksellisesti EAKR:n toiminta-ala 
sellaisen toimintatuen rahoitukseen, joka 
on tarkoitettu tasoittamaan 
lisäkustannuksia, jotka johtuvat kyseisten 
alueiden erityisestä taloudellisesta ja 
sosiaalisesta tilanteesta, mihin vielä liittyy 
perussopimuksen 349 artiklassa mainitut 
haitat eli niiden syrjäinen sijainti, 
eristyneisyys, pieni koko, vaikea 
pinnanmuodostus ja ilmasto sekä niiden 
talouden riippuvuus muutamista harvoista 
tuotteista; nämä kaikki ovat tekijöitä, 
joiden pysyvyys ja kasaantuminen 
haittaavat vakavasti syrjäisimpien alueiden 
kehitystä. Olemassa olevien ja uusien 
taloudellisten toimintojen kehittämisen 
tukemiseksi vähintään 50 prosenttia 
erityisestä lisämäärärahasta tulisi osoittaa 
toimiin, jotka osaltaan vaikuttavat 
syrjäisimpien alueiden talouden 
monipuolistumiseen ja nykyaikaistamiseen. 
On erityisen tärkeää edistää EAKR:n sekä 
tutkimuksen ja kehittämisen 
puiteohjelman välistä synergiaa 
syrjäisimpien alueiden kehityksen 
vauhdittamiseksi ja tutkimukseen 
suunnattujen määrärahojen vajaakäytön 
hillitsemiseksi.

Perustelu

Budjettivaliokunnan aluekehitysvaliokunnalle koheesiopolitiikan tehtävästä Euroopan 
unionin syrjäisimmillä alueilla Eurooppa 2020 -strategian kehyksessä antaman lausunnon 
5 kohta (2011/2195(INI)).

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(11 a) On tärkeää varmistaa, että 
ohjelman varainhoito on moitteetonta ja 
että ohjelma on toteutukseltaan 
mahdollisimman tehokas ja 
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käyttäjäystävällinen. Samanaikaisesti on 
syytä varmistaa sen oikeusvarmuus ja 
helppo hyödynnettävyys osallistujien 
kannalta. Koska koheesiorahaston 
toimissa sovelletaan yhteistyössä 
toteutetun hallinnointitavan periaatetta, 
jäsenvaltioiden olisi pidättäydyttävä 
laatimasta lisäsääntöjä, jotka tekevät 
varojen käytöstä edunsaajille 
monimutkaisempaa.

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

EAKR:sta tuetaan seuraavia 
investointiprioriteetteja, jotka liittyvät 
asetuksen (EU) N:o […]/2012 [yhteisiä 
säännöksiä koskeva asetus] 9 artiklassa 
asetettuihin temaattisiin tavoitteisiin:

EAKR:sta tuetaan seuraavia 
investointiprioriteetteja, jotka liittyvät 
asetuksen (EU) N:o […]/2012 [yhteisiä 
säännöksiä koskeva asetus] 9 artiklassa 
asetettuihin temaattisiin tavoitteisiin, ja 
samalla varmistetaan synergia ja 
täydentävyys asiaankuuluvien unionin 
ohjelmien ja välineiden kanssa:

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) yritysten tutkimus- ja innovointi-
investointien, tuotteiden ja palveluiden 
kehityksen, teknologian siirron, 
sosiaalisten innovaatioiden ja julkisten 
palveluiden sovellusten, kysynnän 
tukemisen, verkostoituminen, klustereiden 
ja avoimen innovoinnin edistäminen 
älykkään erikoistumisen avulla;

b) yritysten tutkimus- ja innovointi-
investointien, tuotteiden ja palveluiden 
kehityksen, teknologian siirron, 
ekotehokkaiden innovaatioiden,
sosiaalisten innovaatioiden, kulttuuri- ja 
luovan alan ja julkisten palveluiden 
sovellusten, kysynnän tukemisen, 
verkostoitumisen, klustereiden ja avoimen 
innovoinnin edistäminen älykkään 
erikoistumisen avulla;
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