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EHDOTUKSET

Aluekehitysvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa kestävän Euroopan unionin poliittisia 
haasteita ja rahoitusta vuoden 2013 jälkeen käsittelevää erityisvaliokuntaa sisällyttämään 
seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1. toteaa, että koheesiopolitiikan merkitys on kasvanut Lissabonin sopimuksen voimaantulon 
ja sopimusta täydentävän kolmannen pilarin (alueellinen koheesio) johdosta; toteaa 
lisäksi, että jäsenvaltiot, alueet ja kaupungit voivat parhaiten panna tämän politiikan 
aktiivisesti täytäntöön ja että lohkoutuminen olisi siksi tavoitteiden vastaista eikä olisi 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen mukainen;

2. katsoo, että koheesiopolitiikka on tärkeä väline Eurooppa 2020 -strategian toteuttamiseksi 
ja että hyvä ja itsenäinen koheesiopolitiikka on edellytys menestyksekkäälle EU:n 
yhteiselle toiminnalle, koska se tehokkaana välineenä edistää tämän strategian yhteisten 
tavoitteiden saavuttamista alueellisella ja paikallisella tasolla ja tekee mahdolliseksi 
strategisten tavoitteiden ja paikallisten tarpeiden sovittamisen yhteen kulloisenkin 
potentiaalin kanssa;  korostaa, että luonteeltaan horisontaalinen koheesiopolitiikka edistää 
kaikkien Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden saavuttamista, toisin sanoen älykästä, 
kestävää ja osallistavaa kasvua, ja että tämän olisi näyttävä vuoden 2013 jälkeisen 
monivuotisen rahoituskehyksen rakenteessa; korostaa, että olisi myös saavutettava ne 
Lissabonin sopimukseen sisältyvät tavoitteet, jotka eivät sisälly Eurooppa 2020 -strategian 
tavoitteisiin, ja selkeytettävä strategian tavoitteiden ja muiden tavoitteiden keskinäistä 
suhdetta; tukee komissiota olemassa olevien rahastojen yhteisvaikutusten hyödyntämisen 
optimoimisessa;

3. pitää taloudellista, sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta perusedellytyksenä 
kilpailukykytavoitteen saavuttamiselle erityisesti, koska se edistää taloudellista kasvua ja 
työpaikkojen luomista;

4. toteaa, että taloudellisen ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden lisäämiseen tarkoitetun 
politiikan onnistuminen on selvästi nähtävissä 27 jäsenvaltion 271 alueella, ja toteaa 
lisäksi, että toissijaisuus- ja kumppanuusperiaate sekä monitasoinen hallinto ovat tämän 
politiikan onnistumisen perusedellytyksiä; vahvistaa parhaita käytäntöjä koskevan 
kantansa aluepolitiikan parhaista käytännöistä ja rakennerahaston käytön esteistä 
24. maaliskuuta 2009 antamassaan päätöslauselmassa1 esitetyssä muodossa;

5. korostaa, että koheesiopolitiikalla on suurin yksittäinen budjetti ja että se tuo 
kiistattomasti eurooppalaista lisäarvoa, koska se on vakiinnuttanut paikkansa 
eurooppalaisten tavoitteiden toteuttamismekanismina ja on jo vuosikymmeniä ollut yksi 
EU:n tärkeimpiä, näkyvimpiä ja menestyksekkäimpiä politiikkoja, ja että sillä on 
kapasiteettia edistää EU:n sisäisten politiikkojen välistä synergiaa;

6. toteaa, että nykyaikaisessa koheesiopolitiikassa on otettava huomioon edelleen olemassa 
olevat rakenteelliset uudistustarpeet ja unionin kaikkien eri alueiden uudet haasteet; 
katsoo, että siksi on asetettava seuraavat prioriteetit:

                                               
1 EUVL C 117 E, 6.5.2010, s. 38.
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– tarvitsemme kestävää talouskasvua, joka vaikuttaa myönteisesti työmarkkinoihin sekä 
kaupungeissa että maaseudulla

– tarvitsemme älykkään, toimivan ja nykyaikaisen infrastruktuurin (liikenne, viestintä, 
vesi/jätevesi, jätteet, energia)

– koheesiopolitiikka tarvitsee lisää tukea seuraavilta aloilta:

(i) tutkimukseen, kehittämiseen ja innovointiin sekä tieto- ja viestintätekniikan 
käyttöön perustuva älykäs kasvu

(ii) koulutus, ammatillinen koulutus ja jatkokoulutus

(iii) työllisyys

(iv) yhdennetty kaupunkikehitys (mukaan lukien esim. rakennusten energiatehokkuuden 
edistäminen)

(v) sosiaalisen ulottuvuuden vahvistaminen, yleistä etua koskevat palvelut mukaan 
lukien, ja väestörakenteen muutosta koskevat kysymykset

(vi) pk-yritykset, jotka toimivat alueiden taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen 
moottoreina;

(vii) ilmastonmuutokseen liittyvät tavoitteet

(viii) vakavista ja pysyvistä luontoon tai väestöön liittyvistä haitoista kärsivät alueet, 
kuten pohjoisimmat alueet, joiden väestöntiheys on erittäin alhainen, ja saaristo-, 
rajaseutu- ja vuoristoalueet

(ix) yhtenäisempien ja tasapainoisempien alueellisten talousrakenteiden luominen 
harmonisemman taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen takaamiseksi;

7. korostaa, että kilpailukyvyn parantamiskeinot riippuvat kunkin alueen kehitystasosta ja 
muista erityispiirteistä ja että siksi on kiinnitettävä asianmukaista huomiota siihen, että 
jäsenvaltioilla ja alueilla on riittävästi joustomahdollisuuksia, jotta ne voivat yhdistellä eri 
toimintatapoja parhaalla mahdollisella tavalla;

8. kannattaa Euroopan sosiaalirahaston säilyttämistä ja vahvistamista koheesiopolitiikan 
olennaisena osana; kehottaa tehostamaan koordinointia sekä koheesiopolitiikan että 
Euroopan aluekehitysrahastosta ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta 
rahoitettavien maaseudun kehittämistoimenpiteiden kanssa, jotta resursseja voidaan 
käyttää mahdollisimman tehokkaasti ja siten, että ei vain oteta huomioon kunkin alueen 
erityispiirteitä ja niiden lähentymiseen liittyviä ongelmia, vaan että maaseutualueet 
osallistutetaan asianmukaisesti;

9. katsoo, että kaikkia alueellisen yhteistyön muotoja (rajat ylittävää, alueiden välistä ja
kansainvälistä yhteistyötä) on tehostettava ja niiden määrärahoja lisättävä;

10. vaatii erityisesti tukemaan "vähiten" kehittyneitä ja heikoimmassa asemassa olevia 
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27 jäsenvaltion alueita (tavoite 1) solidaarisuuden hengessä; painottaa samalla 
kehittyneempiä alueita koskevan vahvan tavoitteen 2 ja asianmukaisten 
siirtymäsäännösten tärkeyttä; katsoo kuitenkin, että kaikkien EU:n alueiden yhtenäisen ja 
tasapainoisen kehityksen varmistamiseksi koheesiopolitiikan on välttämättä katettava 
EU:n koko alue;

11. huomauttaa, että lähentymistavoitteen mukaiseen rahoitukseen oikeutettujen alueiden ja 
muiden alueiden välillä on merkittävä kynnysvaikutus, ja katsoo, että tätä vaikutusta olisi 
pienennettävä;

12. korostaa, että jotta koheesiopolitiikkaa voi olla menestyksekästä ja tehokkaampaa, siihen 
on varattava riittävästi määrärahoja, ja että ne eivät missään tapauksessa voi olla 
vähäisemmät kuin nykyisellä ohjelmakaudella 2007–2013;

13. muistuttaa, että koheesiopolitiikkaa on kritisoitu erityisesti sen monimutkaisista 
säännöistä; vaatii koheesiopolitiikan sääntöjen ja menettelyjen yksinkertaistamista sekä 
sen monimutkaisuuden ja siitä aiheutuvan hallinnollisen rasituksen vähentämistä, jotta 
voidaan taata avoimempi ja tehokkaampi varojen jako kaupungeille, kunnille ja alueille; 
toteaa, että tarkastustiheyden tulisi olla oikeassa suhteessa sääntöjenvastaisuuksien riskiin 
suhteellisuusperiaatteen mukaisesti;

14. korostaa, että varojen tehokkaampaa käyttöä voidaan edistää yhdistämällä paremmin 
erilaisia rahoitusvälineitä, kuten tukia, lainoja tai uusiutuvia rahastoja; kannustaa paikallis-
ja alueviranomaisia hyödyntämään mahdollisimman paljon komission käyttöön ottamia 
rahoitusjärjestelyjä ja teknisen tuen välineitä paikallisten ja alueellisten investointien 
lisäämiseksi;

15. korostaa, että rakennerahastojen vipuvaikutusta olisi lisättävä hyödyntämällä enemmän 
julkisia hankintoja; korostaa tässä suhteessa ympäristövaikutuksiltaan vähäisempien 
hankintasääntöjen ("vihreä" hankintapolitiikka) edelleen kehittämistä ja käyttöönottoa; 
kannustaa komissiota ja jäsenvaltioita lisäämään entisestään esikaupallisten hankintojen 
käyttöä tutkimuksen ja kehittämisen sekä innovoinnin edistämiseksi EU:ssa:

16. vaatii, että menojen valvonnassa olisi vastedes kiinnitettävä enemmän huomiota tuloksiin 
ja valvontaa olisi järkeistettävä, jotta lopullisten edunsaajien hallinnollinen rasite ei olisi 
liiallinen;

17. korostaa, että koheesiopolitiikkaan välittömästi liittyvillä aloilla etukäteen sovittujen 
ehtojen ja tarvittavien vaikuttavuusindikaattorien olisi oltava sellaisia, että ne tarjoavat 
mahdollisuuden parantaa alueellista päätöksentekoa ja edistää avoimempaa keskustelua 
koheesiopolitiikan vaikuttavuuden lisäämiseksi;

18. toteaa, että viiden vuoden toteutusaika on liian lyhyt, koska lupamenettelyt olisivat aivan 
liian pitkiä eivätkä mahdollistaisi varojen tehokasta käyttöä; toteaa, että seitsemän vuoden 
pituinen toteutusaika on aikaisemmin osoittautunut hyväksi ja että toteutusaika ei missään 
tapauksessa saisi olla lyhyempi; painottaa, että seitsemän vuoden tai, vuoden 2020 
jälkeen, jopa pidempi monivuotinen rahoituskehysjakso olisi tehokkuuden kannalta 
tarpeellinen; korostaa, että toteutusaika on vahvistettava siten, että ensisijaisten 
rahoituskohteiden suunnittelu voidaan sovittaa parlamentin ja komission toimikausiin;



PE454.403v02-00 6/7 AD\855194FI.doc

FI

19. korostaa, että yhteisrahoitus samoin kuin sääntö n+2 tai n+3 on säilytettävä ja että on 
varattava mahdollisuus joustoon seuraavan ohjelmakauden aikana mahdollisesti 
ilmenevissä epätavallisissa tilanteissa; katsoo, että ohjelmakauden yhteisrahoitus olisi 
säilytettävä seuraavalla ohjelmakaudella yleisesti ottaen samantasoisena kuin nykyisellä 
kaudella; on yhtä mieltä siitä, että varojen käytössä on taattava tietty joustavuus, mutta 
vaatii, että näiden sääntöjen ansiosta vapautuneet varat olisi säilytettävä 
koheesiomäärärahoissa eikä niitä tulisi palauttaa jäsenvaltioille;

20. toteaa, että koheesiopolitiikassa sijoitettavia, rahastoista peräisin olevia varoja ei saisi 
käyttää "sanktiovälineenä" vakaus- ja kasvupaketissa, on vakuuttunut, että siitä olisi 
kielteisiä seurauksia kyseisille alueille, jäsenvaltioille ja EU:lle ja että tällaiset toimet 
johtaisivat jäsenvaltioiden ja alueiden epätasa-arvoiseen kohteluun, koska köyhimpiä 
rangaistaisiin ankarimmin;

21. huomauttaa, että ehtoja koskevia sääntöjä olisi annettava ainoastaan koheesiopoliittisten 
toimien ja välineiden puitteista;

22. vaatii, että laaditaan ehdotus, jonka tarkoituksena on niiden jäsenvaltioiden seuraamusten 
tiukentaminen, jotka eivät noudata vakaussopimuksen ehtoja, ja ehdottaa siksi 
automaattisuuden lisäämistä;

23. katsoo, että sen lisäksi, että koheesiopolitiikalla tuetaan alueita, myös EU:sta tulee sen 
ansiosta näkyvämpi alueilla, ja toteaa, että suurempi näkyvyys alueilla osoittaisi tämän 
vielä selvemmin ja lisäisi osaltaan eurooppalaisten toimien lisäarvoa;

24. painottaa erityisesti, että koheesiopolitiikalla, joka on sekä "älykästä", "kestävää" että 
"osallistavaa", on ratkaiseva merkitys Eurooppa 2020 -strategiassa ja että se voi, kuten 
kaikki muutkin politiikan alat, edistää näiden tavoitteiden saavuttamista; toteaa, että tämä 
osoittaa jälleen kerran selkeästi koheesiopolitiikan merkityksen kokonaisuutena, ja 
vastustaa koheesiopolitiikan pirstaloimista eri budjettikohdiksi, koska sillä olisi oltava 
oma otsake EU:n talousarviossa.
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