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Johdanto

Työasiakirjassa kuvataan lyhyesti täytäntöönpanokertomuksen tarkoitus ja soveltamisala. 
Lisäksi esittelijä muodostaa tavoitteen sekä lähtöoletuksen ja esittää käsiteltävät pääkohdat.

Täytäntöönpanokertomus

Täytäntöönpanokertomuksissa analysoidaan EU:n lainsäädännön saattamista osaksi 
kansallista lainsäädäntöä sekä sen täytäntöönpanoa ja valvontaa jäsenvaltioissa. 
Koheesiopolitiikan tapauksessa lainsäädäntökehyksen muodostavat sellaisenaan sovellettavat 
asetukset. 

Näin ollen esittelijä soveltaa aluekehitysvaliokunnan täytäntöönpanokertomuksiin 
omaksumaa lähestymistapaa, jossa tarkastellaan, ovatko jäsenvaltiot soveltaneet lainsäädäntöä 
asianmukaisesti ja osoitetaan, miten jäsenvaltiot ovat ymmärtäneet yhteisön strategiset 
suuntaviivat ja noudattaneet niitä pannessaan täytäntöön kansallisia strategisia 
viitekehyksiään ja toimintaohjelmiaan.

Kehitysvauhti

Käsiteltävänä oleva raportti on sarjassaan kolmas. Ensimmäinen eli 
"Rakennerahastoasetuksen täytäntöönpano vuosina 2007–2013: kansallisia 
koheesiostrategioita ja toimenpideohjelmia koskevien neuvottelujen tulokset"1 hyväksyttiin 
kuudennella vaalikaudella
(esittelijä: Miroslav Mikolášik). 

Toinen täytäntöönpanokertomus "Kertomus kaupungeissa, alueilla, jäsenvaltioissa ja 
unionissa käytetyistä varoista, jotka kohdistettiin tutkimuksen ja innovaatioiden synergiaan 
Euroopan aluekehitysrahastoa ja seitsemättä tutkimuksen ja kehityksen puiteohjelmaa 
koskevassa asetuksessa N:o 1080/2006"2, jonka esittelijänä toimi Lambert van Nistelrooij, 
hyväksyttiin vuonna 2010.

Komission tiedonannon "Koheesiopolitiikkaan liittyvä strategiaraportti 2010 vuosien 2007–
2013 ohjelmien toteuttamisesta"3 myötä toimenpideohjelmien täytäntöönpanoprosessia 
voidaan toden teolla analysoida ensimmäistä kertaa.

Komission tiedonanto

Mietintö laaditaan pääasiassa seuraavien kahden asiakirjan perusteella: edellä mainittu 
komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja 
sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle "Koheesiopolitiikkaan liittyvä strategiaraportti 2010 
vuosien 2007–2013 ohjelmien toteuttamisesta" (jäljempänä strategiaraportti) sekä 
tiedonantoon liittyvä Komission yksiköiden valmisteluasiakirja4.

                                               
1 P6_TA(2009)0165.
2 P7_TA-PROV(2010)0189.
3 KOM(2010)0110.
4 SEK(2010) 0360.
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Strategiaraportit 

Strategiaraportit ovat koheesiopolitiikan uutuus, joka on luotu nykyisellä ohjelmakaudella. 
Kuten neuvoston asetuksen 1083/20061(yleisasetus) johdanto-osan 36 kappaleessa todetaan, 
tavoitteena on lisätä koheesiopolitiikan strategista sisältöä ja edistää sen avoimuutta siten, että 
yhteisöjen ensisijaiset tavoitteet yhdennetään.

Mainitun asetuksen 29 artiklan 2 kohta, 30 artiklan 1 kohta ja 30 artiklan 2 kohta ovat 
strategiaraporttien oikeusperusta. Asetuksen mukaan jäsenvaltioiden on viimeistään vuoden 
2009 loppuun mennessä toimitettava ensimmäinen kansallinen strategiaraportti. 
Täytäntöönpanokertomuksessa esitetyt tiedot perustuvat näihin kansallisiin 
strategiaraportteihin.

Edellä mainitussa asetuksessa säädetään myös, että neuvosto tarkastelee strategista 
kertomusta2 mahdollisimman pian sen julkaisemisen jälkeen ja että se toimitetaan Euroopan 
parlamentille, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle, joita kehotetaan 
käymään siitä koskeva keskustelu.

Tavoite 

Koheesiopolitiikka on unionin keskeinen väline sen 271 alueen tasapuolisen ja yhtenäisen 
kehityksen edistämiseksi. Ohjelmakauden 2000–20063 jälkiarviointi on osoittanut, että 
aiempina vuosina on onnistuttu pienentämään taloudellisia, sosiaalisia ja alueellisia eroja 
luomalla uusia työpaikkoja, varmistamalla tuki pitkäaikaistyöttömille, vähän koulutetuille ja 
heikoimmassa asemassa oleville ihmisille, luomalla kasvua, rakentamalla infrastruktuuria ja 
tehostamalla ympäristönsuojelua.

Strategioiden ja toimenpideohjelmien täytäntöönpano jäsenvaltioissa kaudella 2007–2013 on 
edennyt puoliväliin, ja valittuna on jo monia hankkeita. Rakennerahastojen (2007–2013) 
osarahoittamien ohjelmien täytäntöönpanotilanteen ensianalyysi on tärkeä, jotta voidaan 

(1) saada yleiskuva konkreettisesta tilanteesta noin 18 kuukautta täytäntöönpanon alkamisesta 
arvioimalla sovittujen strategioiden täytäntöönpanoastetta ja edistymistä tavoitteiden 
saavuttamisessa ja
(2) määrittää prosessissa ja uudistamista tarvitsevilla alueilla toistuvasti ilmenevät puutteet 
sekä tuoda esiin parhaat käytännöt. 

Tarvitaan todenmukainen kuva tilanteesta etenkin talouskriisin ja sitä seuranneen 
taloudellisen taantuman synnyttämien olosuhteiden kuten myös uuden ohjelmakauden 

                                               
1 Neuvoston asetus (EY) N:o 1083/2006, annettu 11 päivänä heinäkuuta 2006, Euroopan aluekehitysrahastoa, 
Euroopan sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä asetuksen (EY) 
N:o 1260/1999 kumoamisesta.
2 Neuvoston päätelmät: Komission vuoden 2010 strategiaraportti koheesiopolitiikan ohjelmien toteuttamisesta, 
14. kesäkuuta 2010.
3 EAKR:n osarahoittama vuosien 2000-06 koheesiopolitiisten ohjelmien jälkiarviointi (tavoitteet 1&2), 
yhteenvetokertomus, huhtikuu 2010.
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tulevien neuvottelujen yhteydessä.

Mietinnössä analysoidaan tämänhetkistä täytäntöönpanoa, mutta siihen sisällytetään 
tulevaisuuteen suuntautuva lähestymistapa. Tarkoitus on edistää täytäntöönpanoa. Sen vuoksi 
laaditaan suosituksia täytäntöönpanon tehostamiseksi nykyisellä ohjelmakaudella sekä vuoden 
2013 jälkeistä aikaa ajatellen.

Lähtöoletus

Lähtöoletuksenaan esittelijä toteaa, että koheesiopolitiikka puolustaa jatkossakin paikkaansa 
varmistamalla erityisesti talouskriisin yhteydessä sosioekonomisen ympäristön kohtalaisen 
mutta kannustavan kehityksen, joka on maatasolla heterogeeninen.

Esittelijä kuitenkin katsoo, että tietyillä alueilla tarvitaan lisäponnisteluja, joiden avulla 
tehostetaan täytäntöönpanoa, vältetään kohtuuttomat viiveet, varmistetaan entistä tiukempi 
rahoituskuri ja lisätään yhteisvaikutusta muiden EU-politiikkojen kanssa.

Mietinnön ehdotettu rakenne

Mietinnössä käsitellään seuraavia keskeisiä asioita:

1. Sosioekonominen tilanne

2. Täytäntöönpano

2.1. Yhteisön strategisten suuntaviivojen täytäntöönpanon edistyminen:

Kunkin suuntaviivan kohdalla käsitellään useita teemoja. Prioriteettiteemoina toimivia 
keskeisiä teemoja tai investointiluokkia voidaan käsitellä asianmukaisesti seuraavissa 
suuntaviivoissa: 

a) SUUNTAVIIVA: Houkuttelevat paikat sijoittajille ja työntekijöille
b) SUUNTAVIIVA: Parannetaan osaamista ja innovointia kasvua varten
c) SUUNTAVIIVA: Lisää ja parempia työpaikkoja
d) Alue-osio

2.2. Edistyminen korvamerkittyjen Lissabonin tavoitteitten saavuttamisessa 
tavoitteittain:

a) Lähentyminen
b) Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys
c) Euroopan alueellinen yhteistyö 

3. Täytäntöönpanoon liittyviä haasteita

Tärkeimpiä ovat muun muassa seuraavat: vähimmäismäärä ydinindikaattoreita, viiveet 
tietyissä suuntaviivateemoissa, kuten rautatiesektorilla, jäsenvaltioiden toimittamien tietojen 
vertailu ja yhdistäminen unionin tasolla. 
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4. Alueellisten erojen lieventäminen:

Huomio kiinnitetään uusien jäsenvaltioiden edistymiseen.

5. Talouskriisin ratkaiseminen

6. Aluepolitiikan resurssien synergioiden luominen ja alakohtaisen hajaantumisen 
välttäminen

7. Seuranta ja arviointi

8. Hyvät toimintamallit

9. Päätelmät ja suositukset seuraavalle ohjelmakaudelle

Työskentelymenetelmä ja -menettely

Tämä työasiakirja on tarkoitettu alustukseksi aluekehitysvaliokunnan jäsenten rakentavaan 
keskusteluun. Se sisältää vain esittelijän alustavan kannan, jota käsitellään laajemmin 
mietintöluonnoksessa. 

Esittelijä aikoo tehdä tiivistä yhteistyötä varjoesittelijöiden sekä mietinnöstä annettavien 
lausuntojen valmistelijoiden kanssa. (Budjettivaliokunta, työllisyyden ja sosiaaliasioiden 
valiokunta, ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta ja 
liikenne- ja matkailuvaliokunta ovat päättäneet laatia lausunnon.)

Lisäksi kaikki aluekehitysvaliokunnan jäsenet voivat ilmaista keskustelun kuluessa 
mielipiteensä ja tuoda mietintöluonnokseen rakentavia ajatuksia. 


