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LYHYET PERUSTELUT

Koheesiopolitiikka on merkittävin EU:n investointiväline, jolla tuetaan Eurooppa 2020 
-strategiassa vahvistettuja tärkeimpiä unionin prioriteetteja. Euroopan alueellinen yhteistyö on 
yksi koheesiopolitiikan tavoitteista. Se tarjoaa puitteet eri jäsenvaltioiden tai EU:n 
ulkopuolisten lähialueiden kansallisten, alueellisten ja paikallisten toimijoiden välisten 
yhteisten toimien toteuttamiselle ja toimintatapoja koskevien kokemusten vaihtamiselle. 
Tämä on erityisen tärkeää siksi, että jäsenvaltioiden ja alueiden ongelmat ylittävät yhä 
useammin kansalliset ja alueelliset rajat, ja niiden ratkaisemiseen tarvitaan yhteisiä toimia ja 
yhteistyötä asianmukaisella alueellisella tasolla. Euroopan alueellisella yhteistyöllä voidaan 
siten merkittävästi edistää myös Lissabonin sopimukseen sisältyvän uuden, alueellista 
koheesiota koskevan tavoitteen saavuttamista. 

Valmistelija pitää myönteisenä komission ehdotusta erityisen oikeusperustan vahvistamisesta 
Euroopan aluekehitysrahaston osuudelle Euroopan alueelliseen yhteistyöhön. Tämä on 
Euroopan parlamentin esittämän vaatimuksen mukaista ja sillä on tarkoitus varmistaa, että 
Euroopan alueellisen yhteistyön erityisluonne ja ennen kaikkea se, että se koskee monia 
valtioita, otetaan paremmin huomioon.

Komission ehdotuksen mukaan Euroopan alueellisella yhteistyöllä tuettaisiin kolmentyyppistä 
yhteistyötä: rajat ylittävää, valtioiden välistä ja alueiden välistä yhteistyötä. Valtioiden välinen 
yhteistyö olisi erityisen hyvä keino vahvistaa EU:n alueellista koheesiota sekä tukea 
merialueita ja makroalueita koskevia äskettäin käynnistettyjä strategioita.  EU:n eri alueiden 
(ja tarvittaessa kolmansien maiden) välisellä yhteistyöllä pyritään tehostamaan 
koheesiopolitiikan täytäntöönpanoa koskevien kokemusten vaihtoa erityisesti levittämällä 
hyviä käytäntöjä.

Eurooppalaisen naapuruuden välineen (ENI) ja liittymistä valmistelevan tukivälineen (IPA) 
piiriin kuuluvien kolmansien maiden alueiden kanssa tehtävään yhteistyöhön näistä välineistä 
annettavaa rahoitusta täydennetään EAKR-rahoituksella. On kuitenkin tärkeää varmistaa 
näiden ohjelmien toimiva toteutus, koska siinä on viime vuosina joskus ollut ongelmia. 

Komissio ehdottaa, että Euroopan alueelliseen yhteistyöhön varataan 3,48 prosenttia 
koheesiopolitiikkaan varatuista kokonaismäärärahoista, toisin sanoen 11,7 miljardia euroa 
(vuoden 2011 kiinteinä hintoina). Tämä merkitsee määrärahojen lisäystä edelliseen 
ohjelmakauteen verrattuna. 

(miljardia euroa vuoden 2011 
kiinteinä hintoina)

Moniv. RK
2007–2013

Komission ehdotus
Moniv. RK 2014–

2020
Muutos (pros.)

Lähentymisalueet
EAKR + ESR

202,9 162,6 -20 %

2007–13 ast. lakkauttaminen 
(lähentyminen) + ast. 

myöntäminen (kilpailukyky) 

25,9 38,9 +50 %



PE488.050v02-00 4/12 AD\905965FI.doc

FI

alueet/ 
2014–2020 siirtymäalueet

EAKR + ESR
Kilpailukyky alueet / 

kehittyneemmät alueet 
EAKR + ESR

44,3 53,1 +20 %

Alueellinen yhteistyö
EAKR

8,9 11,7 +31 %

Koheesiorahasto 71 68,7   -3 %
2014–2020 Lisämäärärahat 
kaikkein syrjäisimmille ja 
harvaan asutuille alueille

EAKR 

0,9

YHTEENSÄ 354 336 -5,3 %

Valmistelija pitää ehdotettua lisäystä myönteisenä. Lisäys riippuu kuitenkin 
koheesiopolitiikkaan myönnettävistä kokonaismäärärahoista käytävien neuvottelujen 
lopullisista tuloksista, ja lainsäädäntöehdotuksen 4 artiklassa mainitut 3,48 prosenttia ovat 
vain budjettivallan käyttäjälle tarkoitettu viitteellinen määrä. Määrää ei voida vahvistaa, 
ennen kuin on päästy sopimukseen ehdotuksesta asetukseksi monivuotisesta 
rahoituskehyksestä vuosiksi 2014–2020. Valmistelija haluaa myös korostaa, että Euroopan 
parlamentti ilmoitti 8. kesäkuuta 2011 antamassaan päätöslauselmassa olevansa vakuuttunut 
siitä, että "seuraavaa monivuotista rahoituskehystä varten tarvitaan vähintään 5 prosentin 
lisäys" vuoden 2013 tasoon verrattuna ja että "nykyisellä rahoitusohjelmakaudella myönnetyt 
määrät olisi vähintäänkin säilytettävä ennallaan seuraavalla rahoitusohjelmakaudella". Asia ei 
kuitenkaan ilmeisesti ole näin.

Valmistelija pitää lisäksi myönteisinä komission pyrkimyksiä yksinkertaistaa säännöksiä ja 
erityisesti pyrkimyksiä yksinkertaistaa rahoitusvaihtoehtoja kiinteämääräisiä maksuja 
käyttämällä. Valmistelija painottaa lisäksi, että pyrkimykset yksinkertaistaa Euroopan 
alueellista yhteistyötä ovat erityisen tärkeitä sekä EU:n että jäsenvaltioiden tasolla, koska 
tämä yhteistyö koskee monia valtioita. Tuensaajien on ehkä sovellettava erilaisia joko EU:n, 
yhden tai useamman jäsenvaltion tai mahdollisesti kolmansien maiden sääntöjä. Valmistelija 
muistuttaa jäsenvaltioita siitä, että on ehdottomasti pyrittävä välttämään ristiriitaisuuksia ja 
epäjohdonmukaisuuksia EU:n ja jäsenvaltioiden säännösten välillä sekä tuensaajiin 
kohdistuvan hallinnollisen rasitteen lisäämistä. Moitteeton varainhoito ja avoimuus ovat myös 
avaintekijöitä.

Lopuksi valmistelija korostaa, että Euroopan alueellisen yhteistyön erityisluonteen ja 
monitahoisuuden vuoksi komissio ehdottaa poikkeuksellisesti n+3-säännön soveltamista 
vapautettuihin määrärahoihin.

TARKISTUKSET

Budjettivaliokunta pyytää asiasta vastaavaa aluekehitysvaliokuntaa sisällyttämään 
mietintöönsä seuraavat tarkistukset:
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Tarkistus 1

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi
1 a kohta (uusi)

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi Tarkistus

1 a. korostaa, että 
lainsäädäntöehdotuksessa esitetty 
rahoituskehys on lainsäädäntövallan 
käyttäjän kannalta vain ohjeellinen ja että 
sitä ei voida vahvistaa ennen kuin 
ehdotuksesta asetukseksi monivuotisesta 
rahoituskehyksestä vuosiksi 2014–2020 
on päästy sopimukseen;

Tarkistus 2

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi
1 b kohta (uusi)

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi Tarkistus

1 b. palauttaa mieliin 8. kesäkuuta 2011 
antamansa päätöslauselman 
"Sijoittamisesta tulevaisuuteen: uusi 
monivuotinen rahoituskehys 
kilpailukykyistä, kestävää ja osallistavaa 
Euroopan unionia varten"1; muistuttaa, 
että seuraavaan monivuotiseen 
rahoituskehykseen on osoitettava 
riittävästi lisävaroja, jotta unioni voisi 
täyttää nykyiset ensisijaiset poliittiset 
tavoitteensa ja Lissabonin sopimuksen 
mukaiset uudet tehtävänsä sekä reagoida 
odottamattomiin tapahtumiin; 
huomauttaa, että vaikka seuraavan 
monivuotisen rahoituskehyksen 
määrärahojen tasoa korotettaisiin 
vähintään viisi prosenttia vuoden 2013 
tasoon verrattuna, voidaan vain 
rajoitetusti edistää unionin sovittujen 
tavoitteiden saavuttamista, unionin 
sitoumusten täyttämistä ja unionin 
yhteisvastuullisuuden periaatteen 
noudattamista; haastaa neuvoston – ellei 
se kannata tätä lähestymistapaa –
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määrittämään selvästi, mitkä sen 
poliittisista painopisteistä tai hankkeista 
voitaisiin kokonaan hylätä niiden 
todistetusta eurooppalaisesta lisäarvosta 
huolimatta;
_______________
1Hyväksytyt tekstit, P7_TA(011)0266.

Tarkistus 3

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";

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan -1 kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(-1) Euroopan parlamentti korosti 
8. kesäkuuta 2011 antamassaan 
päätöslauselmassa "Sijoittaminen 
tulevaisuuteen: uusi monivuotinen 
rahoituskehys kilpailukykyistä, kestävää 
ja osallistavaa Euroopan unionia varten", 
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 
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yksi unionin tärkeimpiä, näkyvimpiä ja 
menestyksekkäimpiä politiikkoja". 
Parlamentti huomautti kuitenkin, että 
nykyaikaisessa koheesiopolitiikassa on 
toteutettava lukuisia rakenteellisia 
uudistuksia ja että sitä on erityisesti 
yksinkertaistettava ja että sillä on 
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

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

Tarkistus 5

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

Komission teksti Tarkistus

(-1 a) Euroopan parlamentti muistutti 
8. kesäkuuta 2011 antamassaan 
päätöslauselmassa lisäksi, että 
koheesiopolitiikan merkitys on kasvanut, 
kun Lissabonin sopimus tuli voimaan ja 
siihen liitettiin alueellinen koheesio. 
Parlamentti katsoi tässä yhteydessä, että 
kaikkia alueellisen yhteistyön muotoja 
(rajat ylittävä, valtioiden välinen ja 
alueiden välinen yhteistyö) on 
vahvistettava ja painotti, että myös 
makroalueellista yhteistyötä ja 
makroalueellisia strategioita olisi 
käsiteltävä.
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Perustelu

Euroopan parlamentin 8. kesäkuuta 2011 antaman päätöslauselman "Sijoittaminen 
tulevaisuuteen: uusi monivuotinen rahoituskehys kilpailukykyistä, kestävää ja osallistavaa 
Euroopan unionia varten" 65 kohta.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Unionin koheesiopolitiikan lisäarvon 
lisäämiseksi erityissäännöksillä olisi 
pystyttävä yksinkertaistamaan toimintaa 
huomattavasti niin tuensaajien, 
ohjelmaviranomaisten, osallistuvien 
jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden kuin 
komissionkin osalta.

(3) Unionin koheesiopolitiikan lisäarvon 
lisäämiseksi yleisesti ja Euroopan 
alueellisen yhteistyön monia valtioita 
koskevan ulottuvuuden huomioon 
ottamiseksi erityissäännöksillä olisi 
pystyttävä yksinkertaistamaan toimintaa 
huomattavasti niin tuensaajien, 
ohjelmaviranomaisten, osallistuvien 
jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden kuin 
komissionkin osalta, koska tuensaajien on 
mahdollisesti sovellettava erilaisia sekä 
unionin että yhden tai useamman 
jäsenvaltion ja mahdollisesti kolmansien 
maiden sääntöjä. Erityistä huomiota olisi 
kiinnitettävä näiden eri säännösten 
välisten epäjohdonmukaisuuksien ja 
hallinnollisen lisärasitteen välttämiseen.

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Tukikelpoisten alueiden 
määrittelemiseksi olisi vahvistettava 
objektiiviset perusteet. Tätä varten 
tukikelpoiset alueet ja unionin tason alueet 
olisi nimettävä yhteisestä tilastollisten 
alueyksiköiden nimikkeistöstä (NUTS) 
26 päivänä toukokuuta 2003 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 

(8) Tukikelpoisten alueiden 
määrittelemiseksi olisi vahvistettava 
objektiiviset ja avoimet perusteet. Tätä 
varten tukikelpoiset alueet ja unionin tason 
alueet olisi nimettävä yhteisestä 
tilastollisten alueyksiköiden nimikkeistöstä 
(NUTS) 26 päivänä toukokuuta 2003 
annetun Euroopan parlamentin ja 
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asetuksen (EY) N:o 1059/2003 mukaisen 
yhteisen alueluokitusjärjestelmän 
perusteella.

neuvoston asetuksen (EY) N:o 1059/2003 
mukaisen yhteisen alueluokitusjärjestelmän 
perusteella.

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Koheesiopolitiikan unionin laajuisten 
vaikutusten maksimoimiseksi temaattisten 
tavoitteiden valintamahdollisuutta olisi 
rajoitettava. Alueiden välisessä 
yhteistyössä keskittämisen pitäisi kuitenkin 
näkyä pikemminkin toimien tavoitteissa 
kuin temaattisten tavoitteiden määrän 
rajaamisessa, jotta sitä voidaan hyödyntää 
parhaiten koheesiopolitiikan 
tehostamiseksi "investoinnit kasvuun ja 
työpaikkoihin" -tavoitteen ja Euroopan 
alueellista yhteistyötä koskevan tavoitteen 
puitteissa.

(16) Koheesiopolitiikan unionin laajuisten 
vaikutusten maksimoimiseksi temaattisten 
tavoitteiden valintamahdollisuutta olisi 
rajoitettava. Alueiden välisessä 
yhteistyössä keskittämisen pitäisi kuitenkin 
näkyä pikemminkin toimien tavoitteissa 
kuin temaattisten tavoitteiden määrän 
rajaamisessa, jotta sitä voidaan hyödyntää 
parhaiten koheesiopolitiikan 
tehostamiseksi "investoinnit kasvuun ja 
työpaikkoihin" -tavoitteen ja Euroopan 
alueellista yhteistyötä koskevan tavoitteen 
puitteissa. Täytäntöönpanon ja 
varainkäytön laadun parantamisen olisi 
oltava ohjaavana periaatteena pyrittäessä 
saavuttamaan ohjelmalle asetetut 
tavoitteet, samalla kun varmistetaan 
varojen optimaalinen käyttö.

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti Tarkistus

(25) Koska osallistuvia jäsenvaltioita on 
useampi kuin yksi, asetuksessa (EU) N:o 
[…]/2012 [yhteisiä säännöksiä koskeva 
asetus] vahvistettu yleinen sääntö, jonka 
mukaan kukin jäsenvaltio laatii kansalliset 
tukikelpoisuussäännöt, ei päde Euroopan 
alueellista yhteistyötä koskevaan 
tavoitteeseen. Ohjelmakaudella 2007–2013 
saadun kokemuksen perusteella olisi 

(25) Koska osallistuvia jäsenvaltioita on 
useampi kuin yksi, asetuksessa (EU) N:o 
[…]/2012 [yhteisiä säännöksiä koskeva 
asetus] vahvistettu yleinen sääntö, jonka 
mukaan kukin jäsenvaltio laatii kansalliset 
tukikelpoisuussäännöt, ei päde Euroopan 
alueellista yhteistyötä koskevaan 
tavoitteeseen. Ohjelmakaudella 2007–2013 
saadun kokemuksen perusteella olisi 
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laadittava selkeä tukikelpoisuussääntöjä 
koskeva hierarkia, jonka tavoitteena ovat 
yhteiset tukikelpoisuussäännöt.

laadittava selkeä tukikelpoisuussääntöjä 
koskeva hierarkia, jonka tavoitteena ovat 
yhteiset tukikelpoisuussäännöt, ja lisäksi 
olisi vältettävä [unionin vuotuiseen 
talousarvioon sovellettavista 
varainhoitosäännöistä annetun] 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU) N:o .../2012, yhteisiä 
säännöksiä koskevan asetuksen ja 
kansallisten sääntöjen välisiä 
ristiriitaisuuksia ja 
epäjohdonmukaisuuksia.

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Asetuksen (EU) N:o […]/2012 [yhteisiä 
säännöksiä koskeva asetus] 55–61 
artiklassa, asetuksessa (EU) N:o […]/2012 
[EAKR-asetus] tai tässä asetuksessa 
annettujen tai seurantakomitean antamien 
tukikelpoisuussääntöjen tai niiden 
perusteella annettujen 
tukikelpoisuussääntöjen ulkopuolelle 
jääviin seikkoihin sovelletaan sen maan 
kansallisia sääntöjä, jossa meno aiheutuu.

3. Asetuksen (EU) N:o […]/2012 [yhteisiä 
säännöksiä koskeva asetus] 55–61 
artiklassa, asetuksessa (EU) N:o […]/2012 
[EAKR-asetus], [unionin vuotuiseen 
talousarvioon sovellettavista 
varainhoitosäännöistä annetussa] 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksessa (EU) N:o .../2012 tai tässä 
asetuksessa annettujen tai 
seurantakomitean antamien 
tukikelpoisuussääntöjen tai niiden 
perusteella annettujen 
tukikelpoisuussääntöjen ulkopuolelle 
jääviin seikkoihin sovelletaan sen maan 
kansallisia sääntöjä, jossa meno aiheutuu. 
Nämä säännöt eivät saa olla unionin 
sääntöjen vastaisia eivätkä lisätä 
kohtuuttomasti tuensaajiin kohdistuvaa 
hallinnollista rasitetta.
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Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Asetuksen (EU) N:o […]/2012 [yhteisiä 
säännöksiä koskeva asetus] 113 artiklan 
1 ja 2 kohdan soveltamiseksi 
yhteistyöohjelmaan osallistuvien 
jäsenvaltioiden on nimettävä yksi 
hallintoviranomainen ja kyseisen asetuksen 
113 artiklan 4 kohdan soveltamiseksi yksi 
tarkastusviranomainen, jotka sijaitsevat 
samassa jäsenvaltiossa.

1. Asetuksen (EU) N:o […]/2012 [yhteisiä 
säännöksiä koskeva asetus] 113 artiklan 
1 ja 2 kohdan soveltamiseksi 
yhteistyöohjelmaan osallistuvien 
jäsenvaltioiden on valtuutettava tähän 
tehtävään yksi hallintoviranomainen ja 
kyseisen asetuksen 113 artiklan 4 kohdan 
soveltamiseksi yksi tarkastusviranomainen, 
jotka sijaitsevat samassa jäsenvaltiossa.
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