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EHDOTUKSET

Aluekehitysvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa budjettivaliokuntaa sisällyttämään seuraavat 
ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1. panee merkille, että toissijaisuusperiaatteen mukaisesti pitkän aikavälin sosioekonomisten 
strategioiden kehittäminen ja EU:n politiikkojen täytäntöönpano ovat useiden julkisten 
organisaatioiden vastuulla, ja toteaa, että näitä organisaatioita ovat esimerkiksi EU:n 
toimielimet, hallitusten ministeriöt, alue- tai paikallishallinnon yksiköt ja erillisvirastot; 
korostaa, että jäsenvaltioiden elinten ja EU:n toimielinten ohella talouselämän osapuolilla 
ja työmarkkinaosapuolilla, kansalaisjärjestöillä ja muilla sidosryhmillä on oma tehtävänsä 
pitkän aikavälin strategioiden kehittämisessä; korostaa siksi, että olisi sovellettava 
monitasoista hallintotapaa;

2. toteaa, että olisi varmistettava EU:n harmoninen kehittyminen ja EU:n ohjelmien 
moitteeton toiminta, ja korostaa, että nämä organisaatiot tarvitsevat nykyaikaisia hallinnon 
ja johtamisen valmiuksia, jotta ne voivat laatia toisiinsa liittyviä tulevaisuuteen 
suuntautuvia strategioita, joihin olisi sisällytettävä myös alueille tärkeitä asioita, ja edistää 
näin eri alojen politiikkojen laatua ja tuloksellisuutta; korostaa, että olisi arvioitava 
nykyisiä päätöksentekomekanismeja ja hallinnollisia prosesseja, jotta voidaan päätellä, 
olisiko hallintoa uudenaikaistettava; toteaa kuitenkin, että valmiuksien lisäämisen 
yhteydessä ei pidä luoda uusia mekanismeja tai elimiä, vaan nykyisiä hallinnollisia 
prosesseja olisi hyödynnettävä tehokkaammin ja ne olisi sisällytettävä tulevaisuuteen 
suuntautuviin strategioihin; katsoo, että jäsenvaltiot tarvitsevat nykyaikaisia hallinnon ja 
johtamisen valmiuksia, jotta voidaan varmistaa EU:n harmoninen kehittyminen ja EU:n 
ohjelmien moitteeton toiminta; katsoo, että olisi kiinnitettävä erityistä huomiota 
jäsenvaltioihin, joissa on viivästyksiä ja alhainen käyttöaste ohjelmakaudella 2007–2013;

3. korostaa, että Euroopan sosiaalirahastosta (ESR), koheesiorahastosta ja Euroopan 
aluekehitysrahastosta (EAKR) on saatavilla rahoitusta institutionaalisten ja hallinnollisten 
valmiuksien vahvistamiseen kansallisella, alueellisella tai paikallisella tasolla, esimerkiksi 
henkilöstöhallinnon nykyaikaistamiseen, julkishallinnon roolien ja toimivaltuuksien 
uudelleenjärjestelemiseen, korruption torjuntaan, yritysten hallinnollisen rasitteen 
vähentämiseen, alue- ja paikallishallinnon vahvistamiseen, työmarkkinaosapuolten ja 
kansalaisjärjestöjen tukemiseen, poliittisten prosessien nykyaikaistamiseen ja 
investointeihin julkisiin investointihankkeisiin eri sähköisen hallinnon aloilla; katsoo, että 
koheesiopolitiikan rahoituksen tulevien edunsaajien valmistelun olisi oltava nykyisen 
ohjelmakauden painopiste;

4. katsoo, että sähköisellä hallinnolla voi olla merkittävä rooli valmiuksien kehittämisessä, 
hallinnon uudenaikaistamisessa ja horisontaalisen ja vertikaalisen koordinaation 
parantamisessa kansallisten ja unionin tason eri elinten välillä; panee lisäksi merkille, että 
sähköisen hallinnon täytäntöönpanon on perustuttava jäsenvaltioissa, EU:n toimielimissä 
ja kansalaisjärjestöissä saatuun runsaaseen kokemukseen;

5. toteaa, että alueiden välisten kehityserojen vähentämisessä on edistytty, mutta korostaa, 
että niiden välillä on edelleen merkittäviä taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen eroja ja 
nämä erot näkyvät myös kansalaisille tarjottujen julkisten palvelujen laadussa;
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6. katsoo, että monivuotinen rahoituskehys on erittäin tärkeä väline Euroopan yhdentymisen 
pitkän aikavälin suunnittelussa ja sen avulla voidaan ottaa huomioon Eurooppa-
perspektiivi ja unionin lisäarvo; kehottaa kuitenkin koordinoimaan paremmin EU:n 
talousarviota ja jäsenvaltioiden kansallisia talousarvioita ja käyttämään julkisia varoja aina 
suunnittelusta täytäntöönpanoon siten, että varmistetaan niiden nykyistä parempi 
täydentävyys, koordinointi ja synergia, aiheuttamatta kuitenkaan varojen 
päällekkäisyyksiä, ja edistetään tehokkaasti asetettujen tavoitteiden saavuttamista; 
korostaa, että on tärkeää liittää Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet kansallisiin 
kehitysstrategioihin, jotta varmistetaan, että investoinnit tehdään mahdollisimman 
tehokkaasti ja vastuullisesti;

7. korostaa, että koheesiopolitiikan monivuotisen, pitkän aikavälin ja horisontaalisen 
luonteen vuoksi sen suunnittelussa on suuntauduttava vahvasti tulevaisuuteen, ja toteaa, 
että koheesiopolitiikka muodostaa merkittävän osan EU:n talousarviosta, joten sen on 
oltava näkyvällä paikalla tulevaisuuteen suuntautuvan talousarvion suunnittelussa;

8. katsoo, että koheesiopolitiikan ja muiden alojen politiikan laatiminen riippuu yhä 
enemmän siitä, että pitkän aikavälin maailmanlaajuiset suuntaukset havaitaan ajoissa; 
panee tässä yhteydessä merkille useat tulevaisuuteen suuntautuvat raportit, kuten 
Eurooppa 2030 -hankkeen (mietintäryhmän raportti Eurooppa-neuvostolle EU:n 
tulevaisuudesta vuoteen 2030 saakka) ja maailmanlaajuisia suuntauksia vuonna 2030 
koskevan raportin ”Global Trends 2030 – Citizens in an Interconnected and Polycentric 
World”, jonka Euroopan unionin turvallisuusalan tutkimuslaitos (EUTT) laati osana EU:n 
strategian ja politiikan analysointijärjestelmän (ESPAS) hanketta;

9. suosittaa tällaisten raportointialoitteiden tiiviimpää koordinointia ja sellaisen toimielinten 
välisen järjestelmän perustamista, jolla yksilöidään pitkän aikavälin suuntauksia EU:n 
kohtaamissa tärkeissä poliittisissa kysymyksissä; katsoo, että järjestelmään olisi 
osallistuttava henkilöstöä kaikista asiaankuuluvista EU:n toimielimistä ja elimistä, myös 
alueiden komiteasta; katsoo, että raportointimekanismeista on keskusteltava kaikkien 
asiaankuuluvien sidosryhmien, yritysten ja kansalaisjärjestöjen kanssa.



AD\934266FI.doc 5/5 PE506.192v02-00

FI

VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

Hyväksytty (pvä) 23.4.2013

Lopullisen äänestyksen tulos +:
–:
0:

42
0
2

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet 
jäsenet

Luís Paulo Alves, Catherine Bearder, Jean-Jacob Bicep, Victor 
Boştinaru, John Bufton, Nikos Chrysogelos, Ryszard Czarnecki, Rosa 
Estaràs Ferragut, Danuta Maria Hübner, Vincenzo Iovine, María 
Irigoyen Pérez, Seán Kelly, Constanze Angela Krehl, Petru Constantin 
Luhan, Ramona Nicole Mănescu, Riikka Manner, Iosif Matula, 
Miroslav Mikolášik, Jens Nilsson, Jan Olbrycht, Wojciech Michał 
Olejniczak, Younous Omarjee, Markus Pieper, Georgios Stavrakakis, 
Csanád Szegedi, Nuno Teixeira, Lambert van Nistelrooij, Justina 
Vitkauskaite, Oldřich Vlasák, Kerstin Westphal, Joachim Zeller, 
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet 
varajäsenet

Joseph Cuschieri, Vasilica Viorica Dăncilă, Karima Delli, James 
Nicholson, Ivari Padar, Herbert Reul, Elisabeth Schroedter, Richard 
Seeber, Czesław Adam Siekierski, Patrice Tirolien, Giommaria Uggias, 
Manfred Weber


