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KÄSITELTÄVÄKSI JÄTTÄNYT: Lambert van Nistelrooij (PPE), aluekehitysvaliokunta 
Alueellisen ja paikallisen yhteistyön tehostaminen tuomalla EU:n aluepolitiikkaa esille 
maailmanlaajuisesti (budjettikohta 13 03 23)

SELVITYSOSA:
Tarkoitus on jatkaa ja vahvistaa vuonna 2009 käynnistynyttä pilottihanketta "Alueellisen ja 
paikallisen yhteistyön tehostaminen tuomalla EU:n aluepolitiikkaa esille 
maailmanlaajuisesti".

PERUSTELUT:
Koheesiopolitiikan kansainvälinen ulottuvuus on kehittynyt huomattavasti vuonna 2009 ja 
vuoden 2010 alkupuolella. Suurelta osin se johtuu EP:n pilottihankkeista saatujen resurssien 
tarjoamista lisämahdollisuuksista. Tämän alkuaan pilottihankkeen toteutus on onnistunut 
erittäin hyvin. Aluekehitysvaliokunta haluaakin jatkaa hankkeen toteutusta, laajentaa sen 
soveltamisalaa ja keskittyä erityisesti aluehallinnon kehittämiseen ja paikallisten 
koulutusohjelmien toteuttamiseen muotoiltujen toimintalinjojen ja strategisen suunnittelun 
perusteella sekä valvontamekanismeihin liittyviin menettelykysymyksiin ja moitteettomaan 
varainhoitoon.

KÄSITELTÄVÄKSI JÄTTÄNYT: aluekehitysvaliokunnan Verts/ALE-ryhmän jäsenet
Tiedon jakaminen makroaluestrategiasta

SELVITYSOSA:
Itämerellä käyttöön otettu makroaluestrategia tarjoaa uudenlaisen mahdollisuuden kehittää 
Euroopan yhdentymistä Euroopan eri vesistöjä koskevien hankkeiden kautta. Myös muita 
vesistöjä koskevia hankkeita on jo olemassa: Tonava, Alpit, läntinen Välimeren alue sekä 
Atlantin kaari.

Itämerestä saatu kokemus on hyvä tuntea paremmin, jotta muut hankkeet voisivat ottaa siitä 
oppia ja jotta ne voitaisiin ottaa huomioon tulevassa koheesiopolitiikassa.

Ehdotettu toimenpide:

1. Järjestetään Itämeren alueella julkinen tilaisuus, jossa Itämeri-
projektia ja tällaisen makroaluetoimenpiteen periaatteita tehdään 
tunnetuksi kaikille asiasta kiinnostuneilla Euroopan alueille. 200 000 euroa

2. Järjestetään Brysselissä seminaari makroaluetoimintaan 
osallistuville kansallisille ja alueellisille viranomaisille hankkeiden 
lujittamiseksi. 150 000 euroa

3. Laaditaan makroalueita koskeva puiteasiakirja ja jaetaan se.
150 000 euroa

Pilottihanke yhteensä 500 000 euroa
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KÄSITELTÄVÄKSI JÄTTÄNYT: Tamás Deutsch, aluekehitysvaliokunta
Puitteet sellaisten Euroopan alueiden välisille avustuskumppanuuksille, joiden 
talouskehitystä ja BKT-lukuja koskevat erot ovat suurimmat

SELVITYSOSA:
Hankkeen yleiset tavoitteet ovat seuraavat:
1) Sillä vahvistetaan kehys kahdenvälisille kumppanuuksille, jotka välittävät 
viidenkymmenen kehittyneimmän Euroopan alueen kokemukset parhaista 
liiketaloudellisista ja taloudellisista käytännöistä kahdellekymmenelle vähiten kehittyneelle 
Euroopan alueelle. Hankkeeseen otettavat alueet määritellään tilastollisesti asukaskohtaisen 
BKT-luvun mukaan.
2) Käytännön muotoja, joilla teknistä apua ja osaamista välitetään talouselämälle ja 
liiketoiminnan kehittämiselle, ovat konsultointi, vierailukäynnit, työryhmät, kurssit tai 
sosiaaliset tapahtumat. Avainteemaksi on otettava ensisijaisesti kokemus EU-varojen käytöstä 
(alue- tai koheesiorahasto, liittymistä valmisteleva tuki, maaseudun kehittäminen), 
osallistuminen tutkimuksen puiteohjelmiin, pk-yritysten kehitystoimien täytäntöönpano ja 
alueellisten työmarkkinoiden dynamiikan kehittäminen.
3) Hankkeen kohderyhmänä ovat paikallisviranomaiset, pk-yritykset, valtioista 
riippumattomat järjestöt, kansalaisjärjestöt, ammattijärjestöt, yhdistykset jne.

Näiden kolmen osa-alueen perusteella päästään seuraaviin tavoitteisiin:
– luodaan uusia sisaralueita, jotka parantavat EU:n alue- ja koheesiopolitiikan tehokkuutta
– edistetään nykyisten EU-määrärahojen ja -välineiden asianmukaista käyttöä vähiten 
kehittyneiden unionin alueiden hyväksi
– otetaan eniten kehittyneet alueet mukaan koheesiopoliittisiin aloitteisiin.

Avainsanat: 
EU:n aluepolitiikka. EU:n rakenne- ja koheesiorahastot, maaseudun kehittäminen, pk-
yritykset, talouskriisi

KÄSITELTÄVÄKSI JÄTTÄNYT: aluekehitysvaliokunnan Verts/ALE-ryhmän jäsenet
Kumppanuusperiaatteen toteuttaminen rakennerahastoissa

SELVITYSOSA:
Kumppanuusperiaatteen toteuttaminen rakennerahastoissa

Rakennerahastoja koskevan yleisasetuksen 11 artiklan mukaisesti kumppanit on otettava 
mukaan rakennerahastojen ohjelmien valmisteluun, täytäntöönpanoon, seurantaan ja 
arviointiin. Kokemuksen perusteella voidaan sanoa, että kumppanuusperiaatteen 
täytäntöönpano on yleisesti parantunut vuosien mittaan. Jäljellä on kuitenkin vielä suuria 
esteitä, jotka vaihtelevat maakohtaisesti ja joskus myös aluekohtaisesti maiden sisällä.
Pilottihankkeen tarkoituksena on käynnistää kokemustenvaihto kumppanuusperiaatteen 
täytäntöönpanosta, sen esteistä ja haasteista sekä hyvien käytäntöjen suositusten 
kehittämisestä. Erityistä huomiota kiinnitetään kokemukseen, jota saadaan taloudellisilta 
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kumppaneilta ja työmarkkinaosapuolilta sekä muilta kansalaisyhteiskuntaa, 
ympäristökumppaneita tai valtioista riippumattomia järjestöjä edustavilta elimiltä ja miesten 
ja naisten välisen tasa-arvon edistämisestä vastaavilta elimiltä.

Käsiteltäviä aiheita ovat seuraavat:
– ohjelmointiin, täytäntöönpanoon ja arviointiin liittyvä kuulemisia tai osallistumista 

koskeva suunnitelma, josta on päätettävä alusta alkaen ja jonka tavoitteet kyseisten 
kumppanien on hyväksyttävä;

– miten toimivaltaiset viranomaiset (etenkin hallinnointi- ja seurantakomiteat) ovat 
ottaneet huomioon kumppanuusperiaatteen ehdotuksissaan ja raporteissaan;

– kaikille kumppaneille on annettava teknistä apua kaikissa toimintaohjelmissa 
valmiuksien kehittämistä, koordinointia ja esittämistä varten, jotta ne voisivat 
täyttää tehtävänsä;

– kumppaneille on annettava vastuu menettelyistä, joilla ne valitsevat omat 
jäsenensä hallinnointikomiteoihin ja muihin neuvoa-antaviin elimiin sen 
perusteella, mikä on niille edullista ja niiden kannalta edustavaa ja avointa uusille, 
vihkiytyneille ja innovatiivisille toimijoille;

– kumppanit on otettava mukaan hankkeiden valintakriteerien määrittelyyn alusta 
lähtien;

– kumppanuuden on oltava peruste rahastoista rahoitetuille hankkeille;
– on oltava erityistä kokemusta rajatylittävistä kumppanuuksista.

Toimet: 
– työryhmät, seminaarit
– menettelytapasuositusten laatiminen
– "huippukumppanuusalueiden" verkoston alulle pano.

KÄSITELTÄVÄKSI JÄTTÄNYT: Tamás Deutsch, aluekehitysvaliokunta
EU:n rakennerahaston ja koheesiorahaston kehitystä koskeva yleiseurooppalainen 
osaamis- ja asiantuntemuskehys Euroopan alueille (Tonavan ja Itämeren) makroalueet 
mukaan luettuina

SELVITYSOSA:
Hankkeen yleiset tavoitteet ovat seuraavat:
1) kehittää yhteinen ohjelma alueellisen osaamisen hyödyntämiseksi
2) kehittää kompetenssikarttoja, jotka tarjoavat yleiskuvan kunkin alueen (myös 
makroalueiden) rakenne- ja koheesiorahastohankkeista
3) tukea asiantuntemuksen ja hanketietojen käsittelyä koskevien uusien ratkaisujen
parantamista ja kehittämistä sekä rakentaa verkostoja.

Näiden kolmen osa-alueen perusteella päästään seuraaviin tavoitteisiin:
– alueiden välillä voidaan kehittää helpommin uutta yhteistyötä, koska asiantuntemus tulee 
näkyvämmin esille ja on helpommin saavutettavissa
– EU:n politiikkoihin, aluepolitiikkaan, liike-elämään sekä valtioista riippumattomiin 
järjestöihin liittyvää strategista päätöksentekoa voidaan parantaa, kun saadaan parempaa 
tietoa asiantuntemuksesta ja hankkeiden tuloksista
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– hankkeiden tulosten kaupallista hyödyntämistä voidaan tukea, kun ne saadaan 
helpommin teollisuuden käyttöön
– päätöksenteko tehostuu, kun se perustuu näkyvään asiantuntemukseen
– vahvistetaan EU:n aluepolitiikan ja sen rahoituksen avoimuutta.

Avainsanat:
EU:n aluepolitiikka, EU:n rakenne- ja koheesiorahastot, Itämeren ja Tonavan alueen strategia, 
Unkarin puheenjohtajuuskausi vuonna 2011, alueellinen ja taloudellinen kehittäminen, 
avoimuus

KÄSITELTÄVÄKSI JÄTTÄNYT: Elie Hoarau
Pilottihanke — Syrjäisimpien alueiden uusiutuvien energialähteiden kehittämisohjelma

SELVITYSOSA:
Uusiutuvien energialähteiden kehittäminen ja uusien uusiutuvien energiamuotojen etsiminen 
syrjäisimmillä alueilla voi koitua koko Euroopan unionille suureksi haasteeksi.

Syrjäisimpien alueiden energiataloudelle ominaista on täydellinen eristäytyneisyys muista 
energiajärjestelmistä (joka on entistä pahempi saaristoalueilla), energiajärjestelmien 
rajoittunut koko toimitusten kannalta sekä voimakas riippuvuus yhdestä fossiilisesta energian 
lähteestä. Erikoislaatuisen tilanteen vuoksi nämä alueet ovat erittäin haavoittuvia verrattuna 
mantereeseen, ja sen vuoksi unionin erityinen pilottitoimi on tarpeen.

Lisäksi ilmastonmuutoksen vuoksi perinteisen fossiilisiin polttoaineisiin perustuvan energian 
tuotantokustannukset tulevat väistämättä nousemaan ja toimitusehdot tulevat olemaan entistä 
epävarmempia. Toisaalta sähkö- ja kaasumarkkinoiden vapauttaminen edesauttaa alan 
yhtenäismarkkinoiden toteutumista, josta syrjäisimmät alueet eivät kuitenkaan hyödy 
markkinoidensa erityisluonteen vuoksi.

Syrjäisimmillä alueilla on paljon mahdollisuuksia kehittää uusiutuvia energiamuotoja, koska 
niillä on runsaasti luonnonvaroja (tuuli, vuorovesi, aurinko, vulkaaninen toiminta jne.), ja ne 
kannustavatkin hyödyntämään omia energiamuotoja ja vähentämään fossiilisten 
polttoaineiden kulutusta ja riippuvuutta siitä. Koska syrjäisimpien alueiden tasolla 
toteutettavat hankkeet ovat strategisesti tärkeitä ja kustannukset kohtuuttomia, näiden 
mahdollisuuksien kehittäminen edellyttää sekä yhteisön jatkuvaa rahoitustukea että myös 
asiantuntemuspilottihanketta, joka auttaa viemään eteenpäin tällaista kehitystä useilla muilla 
Euroopan alueilla.

KÄSITELTÄVÄKSI JÄTTÄNYT: Elie Hoarau
Pilottihanke — Ruoikkosuodatinten kehitysohjelma saarialueilla

SELVITYSOSA:
Asumajätevesien puhdistus on ongelma jo manneralueilla, mutta äärimmäisen vaikeaa se on 
syrjäisimpien alueiden maaseudulla.
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Tähän saakka jätevedenpuhdistusratkaisut yhdyskunnissa, joiden asukasvastineluku (AVL) on 
alle 2000, eivät ole olleet tyydyttäviä. Aktiivilietettä käyttävät mikropuhdistuslaitokset voivat 
teoriassa tuottaa hyvälaatuista jätevettä, mutta ne ovat hankalia käyttää ja niiden 
sähkömekaaniset osat altistuvat kulumiselle ja ne on uusittava ja lisäksi niitä on jatkuvasti 
huollettava, että lietettä saataisiin paljon.
Sekavedelle sopivat sakokaivot puolestaan tuottavat orgaanista ainesta korkeintaan 
50 prosenttia, mutta eivät voi tuottaa riittävän laadukasta ulosvirtausta ellei niihin liitetä 
aerobista lisäkäsittelyä. Lisäksi aina, kun lietettä on 50 prosenttia todellisesta tilavuudesta, se 
on uutettava pois nesteestä. Uutettu liete on sitten siirrettävä suurempiin altaisiin, joissa se 
käsitellään vaikutusten vähentämiseksi, mikä kuitenkin tapahtuu sen kustannuksella, että 
lietettä vastaanottavan altaan "normaali lietteen tuotanto" kasvaa.
Ääri- ja saaristoalueilla on kiinnitettävä yhä enemmän huomiota ruoikkosuodattimiin, jotka 
tarjoavat parhaan tehokkuussuhteen ja kustannus-hyötysuhteen.

KÄSITELTÄVÄKSI JÄTTÄNYT: László Surján (PPE) aluekehitysvaliokunnan puolesta 
Yhteisen alueellisen identiteetin ja kansakuntien keskinäisen sovun edistäminen 
Tonavan makroalueella

SELVITYSOSA: 
Nuorille järjestetään koulutusohjelmia ja seminaareja, joissa pyritään tuomaan esiin Tonavan 
makroalueella elävien kansakuntien yhteinen alueellinen identiteetti ja joilla edistetään 
kansalaisvalistuksen ja kulttuurivaihtomahdollisuuksien kautta edistyksellistä, kestävää ja 
tulevaisuuteen suuntautuvaa eurooppalaista rinnakkaiseloa. Pilottihankkeella parannetaan 
siten näiden alueiden sosiaalista ja taloudellista vakautta etenkin toimin, jotka edistävät 
yhteenkuuluvuutta yhteisöjen välillä ja korostavat rajojen ylitse tehtävän yhteistyön lisäarvoa.
Tukeen oikeutettu alue on Tonavan makroalue ja sen vieressä sijaitsevat maat Euroopan 
naapuruuspolitiikkaa noudattaen. Tukikelpoisiin ohjelmiin otetaan mukaan kumppaneita 
vähintään kolmesta alueen jäsenvaltiosta.

KÄSITELTÄVÄKSI JÄTTÄNYT: Ramona Nicole Mănescu (ALDE), aluekehitysvaliokunta

Koheesio-ohjelmien toteuttamiseen osallistuvien paikallisten ja alueellisten toimijoiden 
koulutus- ja liikkuvuussuunnitelma

SELVITYSOSA:
Menettelylliset erehdykset, valvonnan heikkoudet ja määrärahojen heikko käyttöaste johtuu 
useimmiten siitä, että EU-varojen hoidosta vastaavia paikallistason viranomaisia ja 
henkilöstöä ei kouluteta tehokkaasti paikan päällä. Paikallisten kouluttajien verkoston 
perustaminen lisää sekä toimien kustannustehokkuutta että niiden yleistä tehokkuutta.

Tarjotakseen paikallisille toimijoille – erityisesti uusissa jäsenvaltioissa – tukea sellaisten 
rakennerahasto- ja koheesiorahasto-ohjelmien pyörittämiseen, joissa EU on mukana, 
parlamentin olisi esitettävä koulutus- ja liikkuvuussuunnitelmaa, joka antaisi näille toimijoille 
mahdollisuuden kehittää taitojaan vetää ohjelmia ja vaihtaa parhaita käytäntöjä ja ajatuksia 
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kohtaamistaan ongelmista säännöllisesti. Tämä parantaisi ohjelmien ja aluepolitiikkojen 
yleistä hallintoa ja niihin liittyvää institutionaalisten taitojen kehittämistä.

KÄSITELTÄVÄKSI JÄTTÄNYT: Silvia-Adriana Ţicău, Cătălin Sorin Ivan, Edit Herczog, 
Ivailo Kalfin, Victor Boştinaru

Momentti 13 03 26 — Valmistelutoimi: Yhteistyön lujittaminen Tonavan alueella

Momentti 13 03 27 — Valmistelutoimi: Yhteistyön lujittaminen Tonavan alueella

SELVITYSOSA:
Eurooppa-neuvosto pyysi 19. kesäkuuta 2009 komissiota esittämään virallisesti EU:n 
strategian Tonavan aluetta varten ennen vuoden 2010 päättymistä. Strategia käynnistetään 
Unkarin puheenjohtajuuskaudella vuoden 2011 alussa. Strategiaan liittyy 
toimintasuunnitelma, jota kehitetään ja ajantasaistetaan jatkuvasti jäsenvaltioiden ehdotusten 
perusteella. Pilottihanke / valmistelutoimi on välttämätön, jotta voitaisiin kehittää tarvittavia 
valmiuksia, joilla varmistetaan, että Tonavan aluetta varten kehitetyn EU:n strategian 
toteutusta hallinnoidaan asianmukaisesti.

EU:n Tonavan aluetta koskeva strategia olisi toteutettava hyödyntämällä kaikkia käytettävissä 
olevia varoja olivat ne sitten peräisin Euroopan unionilta, sen jäsenvaltioilta tai 
kansainvälisiltä rahoituslaitoksilta taikka yksityisiltä pääomasijoittajilta. Huomion kohteeksi 
olisi otettava parannetut, tehokkaammat ja toimivat ratkaisut, joilla voidaan koordioinoida eri 
rahoitusvälineitä.

Rahoitus on tarkoitettu Tonavan alueeseen liittyvien toimien rahoittamiseen:
– Tonavan identiteetin vahvistaminen koulutuksen ja hallinnoinnin kehittämisen avulla
– alueen sosiaalisen ja taloudellisen kilpailukyvyn parantaminen
– lähialuemaiden mukaan ottaminen, jotta Tonavan alueen dynaamisia mahdollisuuksia 
voitaisiin hyödyntää mm. seuraavissa toimissa: sisävesiliikenne, kuljetukset, kytkettävyys, 
ympäristöala ja energia. Näin tuettaisiin Tonavan alueen maiden yhteisten kysymysten ja 
huolten ratkaisua.

KÄSITELTÄVÄKSI JÄTTÄNYT: Tamás Deutsch, aluekehitysvaliokunta
Keski- ja Kaakkois-Euroopan alueellinen nuorisoyhteistyöväline 

SELVITYSOSA:
Hankkeen yleiset tavoitteet ovat seuraavat:
1) vahvistetaan alueellista integraatiota ehdokas- ja mahdollisissa ehdokasmaissa
kehittämällä kumppanuuksia ja edistämällä nuorison osallistumista
2) perustetaan pysyvä alueellinen kansalaisten yhteistyö- ja vaihtoelin, johon otetaan 
mukaan nuoria Länsi-Balkanin ja Kaakkois-Euroopan maista sekä Keski-Euroopan 
jäsenvaltioista
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3) toteutetaan yhteisiä tiede-, koulutus-, ihmisoikeus-, kieli-, kulttuuri- ja urheiluhankkeita, 
joilla pyritään kehittämään vahvat verkostot kyseisille alueille
4) institutionalisoidaan rajatylittävät aloitteet alueella ottaen nuoret kansalaiset niihin 
mukaan.

Näiden kolmen osa-alueen perusteella päästään seuraaviin tavoitteisiin:
– yhteiskuntien keskinäisen yhteisymmärryksen syventäminen EU:n laajentumisten ja 
integraation vuoksi 
– valmistautuminen tulevaisuudessa tiiviissä yhteistyössä toteutettavaan strategiseen 
yhteistyöhön EU:n yhteisillä toimialoilla
– konkreettisen aluekohtaisen suunnitelman vahvistaminen, jotta Euroopan nuoriso 
saataisiin yleisesti mukaan EU:n integraatioprosessiin.

Avainsanat: 
EU:n aluepolitiikka, nuorisopolitiikka, kansalaisten osallistuminen, EU:n laajentuminen, 
alueellinen ja talouskehitys, moninaisuudessaan yhtenäinen.


