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Valiokunta-aloitteisen mietinnön tarkoitus ja soveltamisala

Tämä työasiakirja muodostaa perustan keskustelulle valiokunta-aloitteisesta mietinnöstä, joka 
koskee ”EU:n jäsenvaltioiden valmiutta käynnistää koheesiopolitiikan uusi ohjelmakausi 
tehokkaasti ja oikea-aikaisesti”. 

Mietinnön valmisteluun sisältyy asiantuntijoiden kanssa REGI-valiokunnassa 23. syyskuuta 
2013 käytävä keskustelu. Esittelijä on käynyt keskusteluja komission ja alueiden komitean 
kanssa ja aikoo käydä keskusteluja myös jäsenvaltioiden edustajien kanssa. Valiokunta laatii 
myös tiedotteen, jotta useat jäsenvaltiot voivat antaa palautetta siitä, miten ne ovat edistyneet 
uuden koheesiopolitiikan täytäntöönpanon valmistelussa. Mietintöluonnos laaditaan mainitun 
alustavan ajatustenvaihdon jälkeen.

Tämän keskustelun yhteydessä esittelijä toivoo, että REGI-valiokunnan jäsenet ja myös kaikki 
asiasta kiinnostuneet ulkoiset sidosryhmät osallistuvat tämän valiokunta-aloitteisen mietinnön 
valmisteluun. Lopullisessa mietinnössä esittelijä aikoo esittää joitakin asiasta käytyyn 
keskusteluun perustuvia suosituksia.

Tässä työasiakirjassa hahmotellaan valiokunta-aloitteisen mietinnön painopisteet ja 
korostetaan joitakin erityisiä kysymyksiä, joista olisi keskusteltava tarkemmin. 

Taustaa

Euroopan unionissa on vaikeita taloudellisia ja sosiaalisia haasteita, ja jäsenvaltiot ja alueet 
joutuvat ponnistelemaan saadakseen taloutensa raiteilleen ja selviytyäkseen kriisistä. Näinä 
taloudellisen epävarmuuden aikoina koheesiopolitiikan rahoituksella voidaan merkittävällä 
tavalla edistää jäsenvaltioiden ja alueiden kykyä luoda työpaikkoja, parantaa kilpailukykyä ja 
edistää kestävää kasvua. 

Koheesiopolitiikka on vähentänyt tehokkaasti EU:n alueiden välisiä kehityseroja jo 
aikaisemmilla ohjelmointikausilla edistämällä Euroopan yhdentymistä infrastruktuuriin, 
työpaikkojen luomiseen sekä yritysten kehittämiseen suunnatuilla investoinneilla. 

Koheesiopolitiikan uudistus

Käynnissä olevalla uudistuksella pyritään tehostamaan koheesiopolitiikan roolia EU:n 
tärkeimpänä julkisena investointivälineenä, joka on suunniteltu luomaan vakaata ja 
osallistavaa kasvua. 

Koheesiopolitiikka on sovitettu yhteen EU:n pitkän aikavälin talousarvion, monivuotisen 
rahoituskehyksen kanssa, joka kattaa seitsemän vuoden rahoituskauden. Koska nykyinen 
monivuotinen rahoituskehys päättyy vuonna 2013 ja uudesta vuosia 2014–2020 koskevasta 
rahoituskehyksestä ollaan pääsemässä yksimielisyyteen, myös koheesiopolitiikkaa koskevia 
sääntöjä uudistetaan. 

Puheenjohtajavaltio Liettua on vahvistanut sitoutumisensa siihen, että ohjelmakauden 2014–
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2020 lainsäädäntöpakettia koskevat neuvottelut saatetaan päätökseen mahdollisimman 
nopeasti, ja näin ollen on toivottavaa, että Euroopan parlamentti voi äänestää asiasta syksyllä 
2013. Sen jälkeen komissio voi sopia kansallista kumppanuussopimuksista ja 
toimintaohjelmista, jotta varat voidaan osoittaa käyttöön mahdollisimman nopeasti.

Parlamentin, neuvoston ja komission välisissä neuvotteluissa tulevaa koheesiopolitiikkaa 
koskeviin säädöksiin on tehty useita muutoksia, joita käsitellään tässä työasiakirjassa. 
Parlamentti on onnistunut neuvottelemaan pakettiin monia merkittäviä parannuksia, mukaan 
luettuina laajempi paikallinen ja alueellinen osallistuminen suunnittelu- ja 
täytäntöönpanovaiheisiin, joustavuuden lisääminen ja keskittyminen ympäristökysymyksiin. 

Tärkeitä keskustelunaiheita 

On ilmeistä, että jäsenvaltioiden edistymisessä on suurta hajontaa; jotkin jäsenvaltiot ovat 
edistyneet erinomaisesti ja pystyvät välittämään kumppanuussopimuksensa ja 
toimintaohjelmansa komissiolle lähitulevaisuudessa, kun taas muut jäsenvaltiot ovat 
edistyneet hitaammin.

Syyt voivat olla moninaisia. Valmisteluissaan pitkälle edistyneiden jäsenvaltioiden osalta 
tässä mietintöluonnoksessa keskitytään siihen, mitkä rakenteet auttavat niitä saavuttamaan 
mainitun tason. Hitaammin edistyneiden jäsenvaltioiden osalta tässä mietintöluonnoksessa 
keskitytään pullonkauloihin ja ongelmiin. 

Saavutettua edistymistä voidaan selittää monilla tekijöillä ja tässä mietintöluonnoksessa 
keskitytään tiettyihin tekijöihin, joita ovat muun muassa:

Rahoituskauden 2007–2013 opetukset

Ohjelmakaudella 2014–2020 jäsenvaltiot pyrkivät hyödyntämään edellisen kauden 
menestystekijöitä ja korjaamaan myös omat epäonnistumisensa ja ongelmansa. Jäsenvaltiot 
ovat arvioineet aikaisempaa ohjelmakautta ja arvioinnin tulokset vaikuttavat uuden kauden 
valmisteluun. On todennäköistä, että jotkut jäsenvaltiot saattavat tehdä hyvin erilaisia 
johtopäätöksiä aikaisemmasta kaudesta, ja se saattaa viivyttää kumppanuussopimusten ja 
toimintaohjelmien esittelyä.

Hallinnolliset järjestelyt

Toimijoiden koko, hallinnollinen valmius ja organisaatiorakenne voivat olla erilaiset eri 
jäsenvaltioissa. Paikallisen ja alueellisen tason toimijat vaikuttavat vahvasti valmisteluun 
monissa jäsenvaltioissa, muissa jäsenvaltioissa sen sijaan edellä mainittujen toimijoiden 
valmiudet saattavat olla rajoitettuja. Joissakin jäsenvaltioissa saatetaan perustaa poliittinen 
komitea tai muu elin, joka perehtyy erityisesti koheesiopolitiikan seuraavan rahoituskauden 
valmisteluvaiheeseen. 

Poliittinen ja taloudellinen tilanne eri jäsenvaltioissa

Vaikea taloudellinen tilanne ja haasteelliset poliittiset muutokset vaikuttavat edistymiseen 
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kussakin jäsenvaltiossa. Poliittiset ja taloudelliset ongelmat saattavat muuttaa ensisijaisia 
tavoitteita ja sen myötä koheesiopolitiikka muuttuu entistä tärkeämmäksi investointivälineeksi 
monissa jäsenvaltioissa.

Alhaalta ylöspäin -lähestymistapa vai ylhäältä alaspäin -lähestymistapa 

Uusissa asetuksissa koheesiopolitiikan tehokkuutta ja yleistä menestystä pyritään 
parantamaan enenevällä keskittymisellä kumppanuuksiin. Jotkut jäsenvaltiot voisivat soveltaa 
alhaalta ylöspäin suuntautuva lähestymistapaa, joka sisältää suuressa määrin paikallisten 
toimijoiden osallistumisen, kun taas toiset jäsenvaltiot saattavat suosia ylhäältä alaspäin 
suuntautuvaa lähestymistapaa ja siihen sisältyviä kansallisia strategioita. 

Yhteisiä säännöksiä koskevaa asetusta koskevat neuvottelut 

Rahoituskautta 2013–2020 koskeva asetus sisältää koheesiopolitiikan rahoitusta koskevan 
vahvemman ja yhdennetymmän lähestymistavan, mitä on pidettävä tervetulleena 
parannuksena. Yhdentymisen tehostaminen tuo koheesiopolitiikan lähemmäksi kansalaisia ja 
varmistaa, että rahoitus suunnataan Euroopan pitkän aikavälin sosiaalisten ja taloudellisten 
haasteiden ratkaisemiseen. Rahoitusohjelmia koskevan tehokkaammin koordinoidun 
lähestymistavan tarkoituksena on varmistaa, että hankkeet vaikuttavat tehokkaammin ja 
tuottavat konkreettisia tuloksia. 

Mainittujen muutosten ymmärtäminen ja niihin sopeutuminen saattaa jonkin verran 
viivästyttää kumppanuussopimusten ja toimintaohjelmien valmistelua. 

Tietoja tärkeimmistä muutoksista:

 Yhteinen strategiakehys
Yhteinen strategiakehys sisältää kaikkia EU:n rahastoja (EAKR, ESR, koheesiorahasto, 
EMKR ja meri- ja kalatalousrahasto) koskevat yhteiset suuntaviivat, jotka sisältävät 
mainittujen rahastojen tehokkuuden maksimointia koskevan yhdenmukaisemman ja 
tehokkaammin koordinoidun lähestymistavan.

 Yksinkertaistaminen
Yksinkertaistaminen on välttämätöntä kaikissa ohjelmavaiheissa ja sitä on pidetty yleisesti 
ottaen myönteisenä. Toimet, joilla varmistetaan prosessin yksinkertaistaminen sekä 
hakijoiden että hallintoviranomaisten suhteen hankkeen valinnasta sen täytäntöönpanoon 
saakka, ovat merkittäviä ja kattavia uuden lainsäädännön ominaisuuksia. 

 Temaattinen keskittäminen
Koheesiopolitiikan mukauttaminen Eurooppa 2020 -strategian tavoitteisiin voidaan 
saavuttaa temaattisella keskittymisellä lukumäärältään rajoitettuihin tavoitteisiin. On 
tärkeää, että tämän aloitteen yhteydessä sovelletaan joustavaa lähestymistapaa. 

 Kumppanuussopimukset
Komission ja jäsenvaltioiden välisen sopimuksen mukaisesti kumppanuussopimuksissa 
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määritellään jäsenvaltioiden hallitusten sitoumukset ja ensisijaiset tavoitteet, jotka 
koskevat Eurooppa 2020 -strategian täytäntöönpanoa. On tärkeää, että paikalliset ja 
alueelliset viranomaiset sekä muut toimijat osallistuvat suunnittelun ja täytäntöönpanon 
kaikkiin vaiheisiin.

 Ennakkoehdot 

Vaikka ennakkoehdot sisältyvät jo nykyiseen koheesiopolitiikkaan, uudella 
ohjelmakaudella pyritään lisäämään rahoituksen tehokkuutta siten, että rahoituksen ehtona 
on tiettyjen vaatimusten täyttäminen. Ennakkoehtojen poliittisista, taloudellisista ja 
hallinnollisista vaikutuksista on keskusteltu vilkkaasti uudistusprosessin yhteydessä. 

 Rahoitusvälineet

Uudessa säädöksessä ehdotettu rahoitusvälineiden enenevä käyttäminen edistää julkisten 
ja yksityisten investointien lisäämistä aikoina, jolloin resursseja on niukasti käytettävissä. 
Hyödyntämällä rahoitusvälineiden käytöstä edellisillä koheesiopolitiikan rahoituskausilla 
saatuja kokemuksia rahoitusvälineillä voidaan tukea investointeja luotoilla ja takuilla jne. 
sekä edistää suorituskykyä ja saavuttaa parempia tuloksia.

Esittelijä odottaa mielenkiinnolla tätä työasiakirjaa koskevaa keskustelua ja suhtautuu 
myönteisesti myös jäsenvaltioiden ja muiden toimijoiden kannanottoihin 
mietintöluonnoksen valmisteluvaiheessa. 


