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Johdanto 

Työasiakirjan pyrkimyksenä on esittää pääpiirteissään täytäntöönpanokertomuksen laatimisen 
tarkoitus sekä selittää esittelijän valitsema lähestymistapa ja metodologia. Työasiakirjassa 
tuodaan esiin keskeiset kysymykset, joita mietintöluonnoksessa pitäisi käsitellä, sekä tarjotaan 
niihin esittelijän alustavat vastaukset.

Kertomuksen tarkoitus ja sen kattama ala

Euroopan parlamentti pyrkii seitsemännellä vaalikaudella lisäämään toimiaan ja 
vaikutusvaltaansa täytäntöönpanon suhteen. Kukin parlamentin valiokunta voi laatia niin 
kutsutun täytäntöönpanokertomuksen. Täytäntöönpanokertomus on kertomus EU:n 
lainsäädännön siirtämisestä osaksi kansallista lainsäädäntöä sekä tämän kansallisen 
lainsäädännön täytäntöönpanosta ja valvonnasta jäsenvaltioissa.

Koheesiopolitiikan tapauksessa lainsäädäntökehys muodostuu sellaisenaan sovellettavista 
asetuksista, joiden täytäntöönpanotoimet esitetään komission asetuksessa ja komission 
päätöksissä. Näitä ei toimiteta parlamentille.

Esittelijä ehdottaa, että koheesiopolitiikan tulevan tarkistamisen yhteydessä 
täytäntöönpanokertomuksessa tarkasteltaisiin, ovatko jäsenvaltiot soveltaneet lainsäädäntöä 
asianmukaisesti.

Valiokunta laati kuudennella vaalikaudella täytäntöönpanokertomuksen 
"Rakennerahastoasetuksen täytäntöönpano vuosina 2007–2013: kansallisia 
koheesiostrategioita ja toimenpideohjelmia koskevien neuvottelujen tulokset", jonka 
esittelijänä toimi Miroslav Mikolášik. Kertomuksessa keskitytään erityisesti 
toimenpideohjelmien innovointia koskeviin suuntaviivoihin.

Valiokunta-aloitteisella mietinnöllä on kaksi tavoitetta. Ensinnäkin siinä tarkastellaan, millä 
tavoin jäsenvaltiot ja alueet ovat noudattaneet kansallisissa strategisissa viitekehyksissään ja 
toimenpideohjelmissaan yhteisön strategisia suuntaviivoja kaudelle 2007–2013 ja erityisesti 
1.2 kohtaa "Parannetaan osaamista ja innovointia kasvua varten". Toiseksi mietinnössä 
tarkastellaan koheesiopolitiikan sekä osaamista ja innovointia koskevien puiteohjelmien 
(seitsemännen TTK-puiteohjelman sekä kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelman) välisiä 
synergioita.

Eurooppalaisten, kansallisten ja alueellisten rahoitusohjelmien välinen koordinointi on 
toisinaan puutteellista. On kuitenkin syytä muistaa, että EU:n koheesiopolitiikalla sekä t&k- ja 
innovointipolitiikoilla on yhteinen tavoite: vastata Euroopan unionin kohtaamiin merkittäviin
haasteisiin ja pitää yllä talouden kasvuun, sosiaalisen vastuuntuntoon ja kestävään 
kehitykseen perustuvaa EU-mallia. Yksi koheesiopolitiikan kolmesta painopistealueesta on 
innovoinnin, yrittäjyyden ja osaamisen edistäminen. 
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Kartoitus ja metodologia

Vuodesta 1993 lähtien komissio on laatinut useita tiedonantoja ja Euroopan parlamentti 
julkaissut tutkimuksia ja mietintöjä tutkimusta ja teknologian kehittämistä koskevan politiikan 
ja koheesiopolitiikan välisistä synergioista. Valiokunta-aloitteisen mietinnön laatimisen 
yhteydessä esittelijä pyrkii huomioimaan merkittävän osan asiaa koskevista asiakirjoista; 
useimmat niistä voidaan jo luetella työasiakirjassa.
Aluekehitysvaliokunnan mietinnöt (kuudes vaalikausi)

Mietintö: Tulevan aluepolitiikan vaikutus Euroopan unionin innovaatiokykyyn 
(Esittelijä: Mieczysław Edmund Janowski, UEN)

Mietintö: Rakennerahastoasetuksen täytäntöönpano 2007–2013: kansallisia 
koheesiostrategioita ja toimintaohjelmia koskevien neuvotteluiden tulokset (Esittelijä: 
Miroslav Mikolášik, PPE-DE)

Euroopan parlamentin tilaamat tutkimukset

Tutkimus: Synergies between the EU 7th Research Framework Programme, the 
Competitiveness and Innovation Framework Programme and the Structural Funds 
(2007)

Tutkimus: Moving towards a territorialisation of European R&D and Innovation 
policies (2009)

Koheesiota koskevat väliraportit:

Viidennessä väliraportissa taloudellisesta ja sosiaalisesta yhteenkuuluvuudesta korostettiin 
tiettyjen alojen ja talouden rakennemuutoksen tärkeyttä alueellisen kehityksen kannalta. 
Kuudennessa väliraportissa todettiin, että luovuudella ja innovoinnilla on ratkaisevan tärkeä 
alueellinen ulottuvuus.

Keskeiset komission tiedonannot:

Komissio julkisti vuoden 2006 lopun ja vuoden 2008 toukokuun välillä, jolloin 
toimenpideohjelmien hyväksyntämenettely päättyi, useita tiedonantoja, joissa korostettiin 
koheesiopolitiikan uutta suuntautumista Lissabonin strategian tavoitteiden toteuttamiseen 
säilyttäen kuitenkin koheesiopolitiikan alkuperäinen tavoite vähentää jäsenvaltioiden ja 
alueiden välisiä eroja:

KOM(2007)0474 Euroopan alueiden kilpailukyvyn parantaminen tutkimus- ja 
innovaatiotoiminnan avulla - Kasvun sekä työpaikkojen määrän ja laadun edistäminen

KOM(2007)0798 Kasvua ja työllisyyttä koskevan Lissabonin strategian toteutus 
jäsenvaltioissa ja alueilla EU:n koheesiopolitiikan kautta vuosina 2007–2013

KOM(2008)0301 Koheesiopolitiikan strategioita ja ohjelmia ohjelmakaudella 2007–
2013 koskevien neuvottelujen tuloksista

KOM(2009)0617 20th annual report on implementation of the structural funds (2008)
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Tiedonannossa koheesiopolitiikan ohjelmakauden 2007–2013 strategioita ja ohjelmia 
koskevien neuvotteluiden tuloksista esitellään, millä tavoin jäsenvaltiot ovat ymmärtäneet 
koheesion strategiset suuntaviivat ja noudattaneet niitä laatiessaan omia kansallisia strategisia 
viitekehyksiään ja toimenpideohjelmiaan, joiden on tarkoitus vastata jäsenvaltioiden omia 
rajoitteita ja tarpeita. Näin ollen strategisen politiikan suunnittelu osoittaa, että kaikki 
jäsenvaltiot, myös hiljattain unioniin liittyneet valtiot, ovat ponnistelleet yhteisesti 
suunnatakseen investointeja Lissabonin tavoitteiden saavuttamiseen.

Euroopan alueiden kilpailukyvyn parantamista tutkimus- ja innovaatiotoiminnan avulla 
edistävä käytännön rahoitusopas "Competitive European regions through research and 
innovation - Practical Guide to EU funding Opportunities for Research and Innovation" on 
suunnattu potentiaalisille tuensaajille. Oppaassa esitellään kolme käytettävissä olevaa 
rahoituslähdettä ja kerrotaan niiden yhdistelymahdollisuuksista, jotta tuensaajat voisivat 
löytää tarpeisiinsa parhaiten sopivan rahoitusohjelman. Oppaassa myös korostetaan 
kansallisten ja alueellisten viranomaisten roolia rahoitusvälineiden parhaan mahdollisen 
käytön varmistamisessa. 

Edellä mainittujen asiakirjojen ohella esittelijä huomioi myös Euroopan unionin tieteen ja 
tekniikan tutkimuskomitean sekä eurooppalaisen tutkimuksen neuvoa-antavan komitean 
vuonna 2007 tekemän taustatyön. Lisäksi esittelijä aikoo huomioida komission yksiköiden 
parhaillaan valmisteleman valmisteluasiakirjan, jossa esitetään synergioista käytännön 
esimerkkejä.

Taustaa

Keskipisteessä tutkimus ja kehitys sekä innovointi

Koheesiopolitiikalla on kolme päätavoitetta. Yksi tavoitteista on tukea innovointia, 
yrittäjyyttä ja osaamiseen perustuvan talouden kasvua tutkimus- ja innovointikapasiteettia, 
kuten uutta tieto- ja viestintätekniikkaa, hyödyntämällä.

Euroopan unioni voi saavuttaa kasvutavoitteensa tutkimuksen ja kehityksen sekä innovoinnin 
avulla. Tämän vuoksi koheesiopolitiikka suuntautuu myös investointeihin, jotka vahvistavat 
EU:n kilpailukykyä pitkällä aikavälillä; näitä ovat yrittäjyys, pk-yritysten rahoituksen 
saatavuus, inhimillinen pääoma, tieto- ja viestintätekniikka, vihreä teknologia sekä 
energiatehokkuus. Näin ollen koheesiopolitiikka on yhteydessä Lissabonin strategiaan. 
Kaudella 2007–2013 keskitytään aiempaa tiiviimmin innovointiin, johon on varattu 
86 miljardia euroa. 

On myös tärkeää ymmärtää, että rahoituksen kaksi päälähdettä – seitsemäs puiteohjelma ja 
rakennerahastot – toimivat varsin erilaisissa konteksteissa. Seitsemännen puiteohjelman 
kohdalla valtioiden välinen yhteistyö on pääsääntö. Rakennerahastojen kohdalla valtioiden 
välinen yhteistyö on sen sijaan (alueellista yhteistyötä koskevan tavoitteen kautta) poikkeus ja 
pääsääntönä on jäsenvaltioiden sisäinen ohjelmointi. 
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Koheesiopolitiikan sekä osaamista ja innovointia koskevien puiteohjelmien 
väliset synergiat

Yhteisön strategisten suuntaviivojen 1.2 kohdassa "Parannetaan osaamista ja innovointia 
kasvua varten" todetaan, että koheesiopolitiikan ja puiteohjelmien välinen synergia on tärkeää 
saavuttaa, jotta tutkimus- ja koheesiopolitiikat tukisivat toisiaan alueellisesti. Lisäksi 
koheesiopolitiikalla on kaksi tehtävää. Sen on tarkoitus helpottaa alueellisten
innovointistrategioiden ja toimintasuunnitelmien täytäntöönpanoa sekä tukea innovoinnin ja 
tutkimuskapasiteetin lisääntymistä alueilla.

Prosessin vauhdittaminen ja mietinnön poliittinen painoarvo 

EU ja jäsenvaltiot ovat todenneet vuonna 2009, että nykyisen talouskriisin aikana EU:n 
kilpailukykyä on tuettava sijoittamalla koheesiopolitiikkaan ja sen menettelyihin. 

Lisäksi Euroopan parlamentin on tuotava koheesiopolitiikan tulevaisuutta koskevissa 
keskusteluissa esiin oma näkemyksensä. Sen on keskusteltava politiikan mahdollisista 
parannuksista arvioiden perusteella.

Esittelijän alustavat huomautukset

Esittelijä katsoo, että mietinnössä tulisi keskittyä erityisesti innovointiin varattujen 
rakennerahaston varojen lisäarvoa koskevaan tarkasteluun. Mietinnössä tarkastellaan talouden 
kasvun mahdollisuuksia ja sitä, miten synergia voisi mahdollisesti tukea kasvua. 

– Toimenpideohjelmissa innovointiin sekä tutkimukseen ja kehitykseen varattujen 
varojen tarkastelu: Jotta synergian mahdollisuudet voitaisiin ymmärtää kattavasti, on 
syytä tarkastella sitä, miten suuntaviivoja on käytännössä noudatettu 
toimenpideohjelmissa. 

– Rakennerahastojen, seitsemännen puiteohjelman sekä kilpailukyvyn ja 
innovoinnin puiteohjelman välisten synergioiden tarkastelu: Esittelijä haluaa 
käsitellä eri tapoja yhdistellä EU:n rahoituslähteitä, kuten sekarahoituksen, 
täydentävän rahoituksen, peräkkäisen rahoituksen ja moninkertaisen rahoituksen 
yhdistämistä saman ryhmän tai verkoston sisällä.

Menettely 

Työasiakirja toimii keskustelun perustana aluekehitysvaliokunnan joulukuussa 2009 
järjestettävässä kokouksessa. Työasiakirjassa ei esitellä kattavaa analyysia esittelijän 
näkemyksistä, vaan niitä käsitellään yksityiskohtaisemmin mietintöluonnoksessa.

Esittelijä kehottaa kaikkia aluekehitysvaliokunnan jäseniä osallistumaan joulukuussa 
käytävään keskusteluun aktiivisesti ja esittämään keskustelussa omia ideoitaan, näkemyksiään 
ja ehdotuksiaan.


