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EHDOTUKSET

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta pyytää asiasta 
vastaavaa aluekehitysvaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset 
päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1. korostaa, että koheesiopolitiikka on perustavaa laatua oleva väline, jonka avulla voidaan 
edistää taloudellista ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta ja jonka tarkoituksena on toteuttaa 
toimenpiteitä alueellisen eriarvoisuuden poistamiseksi, todellisen lähentymisen 
edistämiseksi sekä kasvun ja työllisyyden stimuloimiseksi sekä ympäristötavoitteiden 
saavuttamiseksi;

2. korostaa, että ympäristöalan investoinnit eivät ole edenneet odotetusti, mikä ilmenee siitä, 
että valittujen hankkeiden määrä on alle 21 prosenttia suunniteltujen ohjelmien 
kokonaismäärästä;

3. toteaa, että perusterveydenhuollon investoinnit edistyvät hyvin ja että 
terveydenhoitoalalla koheesiopolitiikan ja rakenneuudistusten välillä on myönteinen 
yhteys; toteaa, että tämä myönteinen yhteys on tarpeen ottaa huomioon määriteltäessä 
seuraavan ohjelmakauden ensisijaisia investointikohteita;

4. korostaa, että rautatiealan investoinnit eivät ole edenneet odotetusti, sillä niiden osuus on 
22,5 prosenttia ohjelmien kokonaismäärästä, mikä on huomattavasti vähemmän kuin 
valittujen tiealan hankkeiden osuus (34 prosenttia), eikä niillä myötävaikuteta riittävästi 
liikenteen hiilipäästöjen vähentämiseen;

5. kehottaa tehostamaan ympäristöalan ohjelmien toteuttamista, erityisesti laajoilla aloilla, 
jotka tuottavat eurooppalaista lisäarvoa, kuten ilmastonmuutoksen torjunta-, hillitsemis-
ja sopeuttamistoimet, investoinnit puhtaampaan ja vähän hiilidioksidia tuottavaan 
teknologiaan, ilman ja veden pilaantumista estävät toimet, luonnon monimuotoisuuden 
säilyttämistä edistävät toimet, rautatieverkostojen laajentaminen, energiatehokkuuden, 
erityisesti rakennusalan energiatehokkuuden ja uudistuvien energialähteiden käytön 
edistäminen, ja pyrkimään näin saavuttamaan Eurooppa 2020 -strategian mukaiset 
tavoitteet ja edistämään vihreiden työpaikkojen ja vihreän talouden luomista; painottaa 
myös koheesiopolitiikan keskeistä roolia osana tavoitteiden saavuttamista; kehottaa jo 
valittujen hankkeiden pikaiseen toteuttamiseen ja laatuhankkeiden valinnan 
nopeuttamiseen;

6. kehottaa käyttämään ympäristökatastrofien ehkäisemiseen ja/tai nopeaan toimintaan 
tarkoitettuja varoja ja vaatii jäsenvaltioita tehostamaan investointejaan, jotka koskevat 
teollisuusalueiden ja pilaantuneiden maa-alueiden ennallistamista ja niiden pilaantumisen 
ennaltaehkäisyä, kun otetaan huomioon, että tämänkaltaisia hankkeita on toteutettu 
vähän;

7. korostaa, että koheesiopolitiikka on yksi niistä välineistä, joiden avulla olisi edistettävä 
asianmukaisen rahoituskehyksen luomista luonnon ja ihmisten aiheuttamien katastrofien 
ehkäisemistä varten ja joiden avulla voidaan vahvistaa koheesiopolitiikkaa ja muita 
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välineitä, kuten maaseudun kehittämispolitiikkaa, aluepolitiikkaa, solidaarisuusrahastoa 
ja seitsemättä puiteohjelmaa, ja luoda yhteys niiden ja koheesiopolitiikan välille; pyytää 
ottamaan katastrofien ehkäisyn tältä osin huomioon vuoden 2013 jälkeisessä 
rahoituskehyksessä;

8. kehottaa terveyden edistämistä ja sairauksien torjumista koskevien ohjelmien 
täytäntöönpanon tehostamiseen yhteisön strategisten suuntaviivojen mukaisesti 
perusterveydenhuollon varmistamisen lisäksi, koska ne vaikuttavat merkittävästi 
terveyserojen tasoittamiseen koko Euroopassa;

9. kehottaa komissiota selvittämään, kuinka nykyisillä ohjelmilla voidaan tasoittaa alueiden 
välisiä ja sisäisiä yhä suurempia terveyseroja, jotka ovat sosiaalisen yhteenkuuluvuuden 
ja sosiaalisen osallisuuden keskeisiä pullonkauloja Eurooppa 2020 -strategian köyhyyden 
poistamisohjelmassa;

10. kehottaa komissiota yksinkertaistamaan ja joustavoittamaan ohjelmien toteuttamista 
koskevia sääntöjä ja neuvottelemaan uudelleen osarahoitusosuuksista aina kun 
jäsenvaltiot sitä pyytävät ottaen huomioon lähentymistavoitealueet, etenkin 
koheesiorahaston tukeen oikeutettujen jäsenvaltioiden vähemmän kehittyneet alueet sekä 
pysyvistä maantieteellisistä tai luontoon liittyvistä haitoista kärsivät alueet ja kaikkein 
syrjäisimmät alueet; pyytää, että koheesiopolitiikasta rahoitettavien hankkeiden 
hyväksynnästä ja toteuttamisesta annetaan tietoja reaaliaikaisesti tilastollisten 
alueyksiköiden nimikkeistön (NUTS) mukaisesti ja mahdollisimman yksityiskohtaisesti 
(tarvittaessa NUTS 3:n mukaisesti) verkkosivulla niin, että ne ovat kaikkien saatavilla, 
jotta edistetään koheesiopolitiikan varojen käytön avoimuutta ja tarkkaa seurantaa;

11. painottaa, että koheesiopolitiikasta olisi tehtävä entistä tulossuuntautuneempaa 
asettamalla sille selkeät ja mitattavat tavoitteet sekä tulosindikaattorit; korostaa, että 
kaikkien jäsenvaltioiden olisi vuosikertomuksissaan annettava hyvissä ajoin täydelliset 
tiedot indikaattoreista ja etenemisestä sovittuja tavoitteita kohden, jotta voidaan 
paremmin ymmärtää ohjelmien sisältö ja seurata paremmin niiden täytäntöönpanon 
edistymistä;

12. myöntää, että vuoden 2010 strategiaraportista puuttuu tietoja sovituista hankkeista ja 
maksetuista hankkeista; kehottaa siksi komissiota esittämään tiedot, joiden perusteella 
voidaan arvioida koheesiopolitiikan todellista täytäntöönpanoa sellaisten luotettavien 
indikaattoreiden avulla kuin hankkeiden lopulliset maksut, hankkeiden tavoitteiden 
saavuttaminen ja niiden yhteys Eurooppa 2020 -strategian vastaavaan politiikkaan;

13. kehottaa komissiota mahdollistamaan rahoituksen kaupunkien elvyttämiseen ja 
ympäristöolojen parantamiseen, mukaan lukien vesien laadun parantamiseen 
suunnattuihin ohjelmiin; 

14. kehottaa komissiota tehostamaan eri alueilla tiedotusta EU:n tarjoamista 
innovaatiomahdollisuuksista ympäristöteknologian alalla ja painottaa pk-yritysten 
osallistumista edistävien toimien toteuttamisen tarvetta;

15. kehottaa tehostamaan koheesiorahastosta rahoitettavien eri alojen, kuten tieto- ja 
viestintäteknologian ja energia-alan infrastruktuuriohjelmien koordinointia parantamalla 
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kansallista, alueellista ja paikallista suunnittelua, jotta kustannukset saadaan laskemaan ja 
ympäristöä pystytään suojelemaan paremmin; 

16. pitää tärkeänä yksinkertaistaa ja nopeuttaa varojen myöntämistä ja maksujen 
suorittamista lopullisille edunsaajille siten, että samalla varmistetaan moitteeton 
varainhoito;

17. myöntää, että koheesio-ohjelmien vaikutukset kansallisiin talousindikaattoreihin, mukaan 
lukien BKT:hen, ovat olleet vähäisiä, ja huomauttaa, että koheesiopolitiikan 
täytäntöönpanossa havaitut viiveet johtuvat muun muassa liian jäykistä menettelyistä; 
pitää näin ollen tärkeänä parantaa koheesiopolitiikan vaikuttavuutta muun muassa 
vähentämällä byrokratiaa ja virtaviivaistamalla edunsaajille suoritettavia maksuja 
koskevia nykyisiä käytäntöjä ja menetelmiä; painottaa, että on tarpeen saavuttaa 
tasapaino hallinnollisten menettelyjen yksinkertaistamisen ja petosten torjunnan välillä;

18. pitää tarpeellisena parantaa koheesio-ohjelmiin liittyvää EU:n talousarvion 
vipuvaikutusta investointien uusien rahoitusmuotojen käyttöönotolla, mukaan luettuina 
innovatiiviset tavat yhdistää tukia ja lainoja, uusien markkinoiden avaaminen 
erityyppisille julkis- ja yksityissektorin kumppanuuksille ja kansainvälisten 
rahoituslaitosten asiantuntemuksen laaja käyttö;

19. painottaa, että koheesiopolitiikalla olisi edelleen edistettävä rajat ylittävää, valtioiden 
välistä ja alueiden välistä yhteistyötä; pitää siksi tärkeänä tarkistaa ja yksinkertaistaa rajat 
ylittävän yhteistyön nykyisiä järjestelyjä.
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