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EHDOTUKSET

Aluekehitysvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa ympäristön, kansanterveyden ja 
elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset 
päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1. korostaa, että alueiden talouden suorituskyvyn ja hyvinvoinnin mittaaminen kuuluu 
yksiselitteisesti koheesio- ja rakennepolitiikan piiriin ja siten aluekehitysvaliokunnan 
toimivaltaan;

2. pitää myönteisenä komission ehdotusta pohtia, olisiko aiheellista ottaa käyttöön EU:n 
tulevissa toimintalinjoissa hyödynnettäviä sosiaalisia indikaattoreita ja 
ympäristöindikaattoreita – BKT:n lisäksi, jota olisi pidettävä tärkeimpänä 
arviointiperusteena – jotta erityisesti koheesiopolitiikkaa koskevan päätöksenteon 
edellytyksiä voitaisiin parantaa ja vastata paremmin EU:n kansalaisten huolenaiheisiin; 
tukee tätä tarkoitusta varten Eurostatin toimintaa ja kehottaa komissiota laatimaan uuden 
tiedonannon käytettävissä olevista indikaattoreista ottaen huomioon Eurooppa 2020 
-strategian;

3. toteaa, että Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa 
koskevista yleisistä säännöksistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1083/2006 
liitteen II mukaan1 työttömyys- ja työllisyystasoa, työntekijöiden koulutustasoa ja 
asukastiheyttä käytetään perusteina varojen jakamisessa alueellista kilpailukykyä ja 
työllisyyttä koskevan tavoitteen puitteissa; korostaa tarkoitustenmukaisten 
arviointiperusteiden määrittelyn ja muiden BKT:tä täydentävien indikaattoreiden 
sisällyttämisen merkitystä kansallisella ja alueellisella tasolla alueilla ja kaupungeissa 
toteutettavien ohjelmien kohdennetun täytäntöönpanon näkökulmasta;

4. katsoo, että BKT on merkittävä kiintopiste ja tehokas väline alueiden talouskasvun 
mittaamiseen; katsoo, että EU:n koheesio- ja aluepolitiikasta vuoden 2013 jälkeen 
7. lokakuuta 2010 annettu parlamentin päätöslauselma2 tarjoaa sopivan kehyksen 
keskustelulle EU:n alueellisten rahastojen tukikelpoisuudesta; katsoo myös, että 
ympäristöperusteisia ja sosiaalisiin näkökohtiin sekä muihin tekijöihin perustuvia 
arviointiperusteita voitaisiin lisätä päätöksenteon asiaankuuluvalla tasolla EU:n 
toimintalinjoja suunniteltaessa ja pantaessa täytäntöön, jotta alueellista kehitystä voitaisiin 
helpommin arvioida kokonaisuutena ja ohjata koheesiopolitiikkaa, jonka ensisijaisena 
tavoitteena on saavuttaa kaikkien EU:n alueiden, myös syrjäisten alueiden, äärialueiden ja 
raja-alueiden, tasapainoinen kehitys niiden erityispiirteet huomioon ottaen; 

5. korostaa, että rakennerahastojen, koheesiorahaston, aluekehitysrahaston ja 
kalatalousrahaston yhteenlasketut määrärahat vuosiksi 2007–2013 perustuvat tiukasti 
jäsenvaltioiden BKT:hen; palauttaa mieliin, että tämä on Euroopan unionin 
yhteisvastuuperiaatteen mukaista, sillä koheesiopolitiikan tavoitteena on vähentää 
Euroopan alueiden kehityseroja;

                                               
1 EUVL L 210, 31.7.2006, s. 25.
2 P7_TA(2010)0356.
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6. katsoo, että alueellinen talousrakenne on monimutkainen ja että talous, yhteiskunta ja 
ympäristö ovat tietyssä määrin riippuvaisia toisistaan; katsoo, että vaikka BKT on 
edelleen merkityksellinen ja täsmällinen väline alueilla ja kaupungeissa toteutettavien 
ohjelmien täytäntöönpanoa koskevan kehityksen mittaamiseen, se saattaa toisinaan antaa 
yksipuolisen kuvan, jossa alueiden todellista tilannetta ei ole otettu huomioon; katsoo sen 
vuoksi, että olisi käytävä perusteellinen, tasapuolinen, avoin ja tieteellinen keskustelu 
muidenkin indikaattoreiden kuin BKT:n ansioista; korostaa, että jos BKT säilytetään 
tavoitteen 1 tärkeimpänä arviointiperusteena, muita arviointiperusteita olisi myös 
käytettävä tavoitteen 2 kohdealueiden tuen luokittelemiseksi ja asettamiseksi etusijalle 
perustuen kunkin alueen ympäristöä ja väestöä koskeviin sekä sosiaalisiin ja 
maantieteellisiin haasteisiin neuvoston asetuksen (EY) N:o 1083/2006 mukaisesti; toteaa, 
että jäsenvaltiot voisivat harkita lisäindikaattoreita – esimerkiksi ympäristöön liittyvät 
tekijät ja sosiaaliset tekijät, joilla voitaisiin kuvata laajemmin yhteiskunnan hyvinvointia –
tavoitteen 1 ja 2 kohdealueiden- ja kaupunkien erityispiirteitä ja EU:n toimintalinjojen 
tuottamaa lisäarvoa kansallisella tasolla – jotta laajat heikosti kehittyneet alueet eivät jäisi 
osattomiksi Euroopan koheesiopolitiikalla aikaansaatavasta kehityksestä;

7. muistuttaa, että terveys, koulutus, kansalaisten suojelu, liikennevälineet ja infrastruktuuri, 
ympäristön kannalta kestävä kehitys, tasapuolisuus ja sosiaalinen integraatio kuuluvat 
taloudellisten kysymysten lisäksi kaikilta osin EU:n kehityksen perusmalliin; toteaa 
lisäksi, että alueiden elämänlaatua sekä taloudellisia, sosiaalisia, maantieteellisiä, 
väestörakenteellisia ja ympäristöllisiä heikkouksia koskevat tekijät olisi otettava 
huomioon koheesiopolitiikasta rahoitettavia hankkeita arvioitaessa, jotta Eurooppa 2020 -
strategian tavoitteet voidaan saavuttaa ja kehittää tasapainoinen sosiaalinen 
markkinatalous; 

8. kehottaa komissiota säilyttämään BKT:n ja viittaamaan siihen edelleen tärkeimpänä EU:n 
tason aluepoliittisen tuen kelpoisuuskriteerinä tulevalla ohjelmakaudella 2014–2020; 
toteaa, että tämän vuoksi ja ottaen huomioon pyrkimyksen luoda kattavampi kuva 
alueellisista koheesiopolitiikoista, kansallisille viranomaisille on jätettävä liikkumavaraa 
hyödyntää muita indikaattoreita sopivaksi katsotulla päätöksentekotasolla EU:n 
toimintalinjoja suunniteltaessa ja pantaessa täytäntöön; katsoo, että keskustelulla BKT:tä 
täydentävistä, helposti ja tarkasti mitattavista indikaattoreista voitaisiin saada kattavampi 
kuva alueellisten koheesiopolitiikkojen tuloksista, kun otetaan huomioon alueellisten 
ohjelmien täytäntöönpano toissijaisuusperiaatteen mukaisesti siten, että kansallista 
asiantuntemusta voitaisiin soveltaa keskeisiin EU:n tason tavoitteisiin;

9. katsoo, että jos jäsenvaltioilla on tieteellisiä todisteita, joilla ne voivat vahvistaa 
onnistuneita ja pitkäaikaisia kokemuksia sellaisten taloutta ja ympäristöä koskevien sekä 
sosiaalisten indikaattorien soveltamisesta, joissa on otettu huomioon kunkin alueen 
erityispiirteet kansallisessa tulonjakopolitiikassa rakennerahastojen ja koheesiorahaston 
käytössä, on tarpeen tehdä lisätutkimuksia siitä, voidaanko niitä mahdollisesti soveltaa 
unionin yhteisten haasteiden ratkaisemiseksi;

10. muistuttaa, että lisäkriteerejä sovellettaessa olisi noudatettava periaatetta, jonka mukaan 
koheesiopolitiikan toimet keskitetään kehityksessä jälkeenjääneille alueille;
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11. toteaa, että BKT:n tiukka soveltaminen arviointiperusteena määritettäessä alueiden 
tukikelpoisuutta lähentymistavoitteen puitteissa luo merkittävän kynnysvaikutuksen 
niiden alueiden haitaksi, jotka eivät ole tukikelpoisia tässä tavoitteessa; kehottaa sen 
vuoksi komissiota arvioimaan mahdollisuutta luoda välitavoite "lähentymisen" sekä 
"alueellisen kilpailukyvyn ja työllisyyden" välille, jotta tällaista kynnysvaikutusta voidaan 
lievittää;

12. katsoo, ettei EU:n rahoittama koheesio ei saisi johtaa investointeihin, joissa ei oteta 
huomioon Euroopan kansalaisten todellisia huolenaiheita.
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