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Johdanto

Tässä työasiakirjassa selvitetään lyhyesti valiokunta-aloitteisen mietinnön tavoite ja sisältö. 
Työasiakirjassa esittelijä analysoi tärkeimpiä komission tekemiä havaintoja ja ehdotuksia, 
esittelee tämänhetkisiä huomioita ja hahmottelee tulevan raportin sisältöä esittelemällä 
tärkeimmät kysymykset, joihin raportin olisi annettava vastaukset. 

Myöhemmässä parlamentin mietinnössä tullaan arvioimaan komission taloudellista, 
sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta käsittelevän viidennen koheesioraportin päätelmiä 
parlamentin näkökulmasta ja tekemään omat tulevaisuutta koskevat suositukset. Tämän 
työasiakirjan pohjalta työstettävä mietintö antaa konkreettisia suosituksia vuoden 2013 
jälkeisiä rakennerahastoja koskeville asetuksille ja selvittää niiden vaikutuksia pitkän 
aikavälin rahoitusnäkymiin.

Mietinnön pohjana ovat etenkin seuraavat asiakirjat: 
 Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja 

sosiaalikomitealle, alueiden komitealle ja Euroopan investointipankille otsikolla 
"Taloudellista, sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta käsittelevän viidennen 
kertomuksen päätelmät: koheesiopolitiikan tulevaisuus" (jäljempänä päätelmät) 

 Pääasiallinen asiakirja "Investing in Europe's future: Viides taloudellista, sosiaalista 
ja alueellista yhteenkuuluvuutta käsittelevä kertomus" (jäljempänä viides 
koheesioraportti).

Komission tiedonannosta (päätelmät):

Päätelmät ovat lähtökohta käynnistyneelle, viidettä koheesioraporttia koskevalle ja viidenteen 
31.1.–1.2.2011 pidettävään koheesiofoorumiin huipentuvalle kuulemismenettelylle. 

Heti päätelmien alussa komissio korostaa, että koheesiopolitiikalla edistetään merkittävästi 
kasvun ja hyvinvoinnin leviämistä koko Euroopan unioniin. Koheesiopolitiikan keinoin 
voidaan vähentää sosiaalisia ja alueellisia eroja, jotka muuten olisivat kärjistyneet. Tämä 
voidaan huomata erityisen selvästi, jos tarkastellaan kriisin pysyviä vaikutuksia.

Koheesiopolitiikan olisi näinä vaikeina aikoina säilytettävä asemansa ja tuettava 
kasvutavoitteisiin pääsemistä ja tasapainoista kehitystä unionin eri alueilla. Komission 
päätelmissä viitataan yhteistyön tarpeeseen sekä koko unionin tasolla että kansallisella, 
alueellisella ja paikallisella tasolla. Kasvavat maailmanlaajuiset haasteet ja tarve käyttää 
jokainen julkisiin menoihin varattu euro mahdollisimman tehokkaasti voivat kuitenkin vaatia 
koheesiopolitiikan uudistamista joiltakin osin.

Eurooppa-neuvoston 3. maaliskuuta 2010 hyväksymä Eurooppa 2020 -strategia, jonka avulla 
Euroopan unionin on tarkoitus selviytyä tämän vuosisadan haasteista, pyrkii oleellisesti 
sovittamaan Euroopan unionin politiikkoja keskenään. Politiikkojen keskinäinen sovittaminen 
palvelee yhteisten, älykkääseen, kestävään ja osallistavaan kasvuun suunnattujen tavoitteiden 
saavuttamista.
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Miten nämä kolme kasvun osa-aluetta, joihin Eurooppa 2020 -strategiassa eritoten viitataan 
ja jotka ovat merkittäviä koheesiopolitiikan kannalta, pitäisi asianmukaisesti määrittää? 
Mikäli kyseinen määrittäminen on mahdollista, miten ne ovat pantavissa täytäntöön ja mikä 
olisi koheesiopolitiikan konkreettinen tehtävä tässä prosessissa?

Koheesiopolitiikka ja Eurooppa 2020 -strategia liittyvät kiistämättä hyvin kiinteästi yhteen. 
Tämä liitos tarjoaa todellisen mahdollisuuden tukea Euroopan köyhimpien alueiden 
kehittymispyrkimyksiä edelleen ja kehittää koheesiopolitiikkaa siten, että siitä tulee 
talouskasvua synnyttävä tekijä koko Euroopan unionissa.  Tässä yhteydessä ei tulisi unohtaa, 
että koheesiopolitiikka on jo nyt politiikan alue, jolla on parhaat ja käytännöllisimmät 
edellytykset kehittyä välineeksi, jolla Eurooppa-strategian tavoitteet voidaan onnistuneesti 
panna täytäntöön vuoteen 2020 mennessä.

Tämän suhteen tärkeimmiksi kehitystehtäviksi päätelmissä mainitaan: Euroopan tasolla 
saavutettava hyöty, koheesiopolitiikan hallinnointi, koheesiopolitiikan menetelmien 
virtaviivaistaminen ja yksinkertaistaminen sekä koheesiopolitiikan rakenne. Jokainen 
kehitystehtävä muodostaa tulevan koheesiopolitiikan tärkeän pylvään ja siksi niitä käsitellään 
sekä tässä työasiakirjassa että tähän perustuvassa mietinnössä kutakin erikseen. 

Viidennen koheesioraportin sisällöstä 

Seuraavassa lyhyessä pääkappaleita edeltävässä johdannossa esittelijä esittää muutamia alussa 
mainittuja sisällöllisiä kysymyksiä, tiivistää tärkeät tai ristiriitaiset havainnot ja arvioi raportin 
ensimmäisiä tuloksia.

I. Taloudellinen, sosiaalinen ja alueellinen tilanne ja kehityssuuntaukset

Kilpailukyvyn ja lähentymisen edistäminen

Vaikkakin alueelliset erot ovat vähentyneet, niitä on edelleen.  Mielenkiintoinen havainto 
tässä yhteydessä on, että alueellisen kehityksen voidaan havaita lisänneen positiivisia 
näkökohtia, ja että kaupunkialueiden elinkeinotoiminnan vaikutukset ulottuvat myös 
vähemmän kehittyneille alueille ja usein myös maaseutualueille.

Esittelijä painottaa, että tärkeimmäksi kasvulähteeksi kaikilla Euroopan unionin alueilla 
todettiin tuotannon kasvu, joka laajassa merkityksessä oli sidoksissa innovaatioihin 
ja/tai jota vauhdittivat työmarkkinoilla tehdyt, enemmän lisäarvoa tuottavien sektorien 
osuutta lisänneet rakenneuudistukset. Valitettavasti komissio ei analyysissaan mainitse 
sisämarkkinoiden olennaista merkitystä positiiviselle aluekehitykselle. Tavaroiden ja 
palveluiden sekä työvoiman vapaan liikkuvuuden toteutuminen on esittelijän mielestä 
tehokkainta aluepolitiikkaa ja näyttää jo sinällään tasoittavan alueellisia kehityseroja. 
Koheesio- ja rakennepolitiikka antaa lisäpotkua alueita koskevien Euroopan laajuisten 
tavoitteiden saavuttamiselle ja vähentää alueellista epätasapainoa. 

Esittelijä on tyytyväinen aluepolitiikan pääosaston laatimasta innovaatiopotentiaalia 
osoittavasta indeksistä sekä indeksin avulla tehdyistä, alueiden kilpailukykyä (2010) 
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koskevista päätelmistä ja korostaa, että alueiden kehittyessä myös keinot, joilla niiden 
kilpailukykyä parhaiten voidaan kehittää, saattavat muuttua. 

Esittelijä on huolissaan komission huomautuksesta, jonka mukaan vain joka kymmenes alue 
olisi saavuttanut Eurooppa 2020 -strategian määrittelemän tavoitteen sijoittaa 3 prosenttia 
bruttokansantuotteestaan tutkimus- ja kehittämistoimintaan.  Tämän tavoitteen – kuten 
muidenkin Eurooppa 2020 -strategian määrällisten tavoitteiden – tulisi päteä Euroopan 
unionille kokonaisuudessaan, ja tavoitteen saavuttamista arvioitaessa tulisi huomioida, että 
kaikki alueet eivät erilaisten aluerakenteiden vuoksi voi eikä niiden tarvitse sijoittaa 
määrällisesti yhtä paljon tutkimus- ja kehittämistoimintaan ja korkeakouluihin.

Tässä yhteydessä voidaan todeta, että koulutustasosta ja/tai inhimillisestä pääomasta on 
muodostunut yksi tärkeimmistä kasvutekijöistä, minkä esittelijän mielestä ei kuitenkaan 
välttämättä tarvitse tarkoittaa korkeakoulujen tasaista jakautumista.  Analyysistä käy lisäksi 
ilmi, että innovointiin ja koulutukseen tehtävät investoinnit voivat edistää kasvua vain, jos 
saatavilla on samanaikaisesti tarvittava infrastruktuuri (liikenne, laajakaistainternet, energia) 
ja vastaavat instituutiot (julkisen talouden vakauttamiseksi tehtyjen makrotaloudellisten 
toimenpiteiden ja julkisten investointien välinen tasapaino, sähköiset hallintopalvelut, 
oppimismahdollisuudet muissa jäsenvaltioissa), ja siksi tarvitaan pikaisesti yhdennettyjä 
toimenpiteitä.

Moottoreiden määrässä ja tieverkoston laadussa on EU:ssa huomattavia eroja, ja 
liikenneyhteyksissä erityisesti uusiin jäsenvaltioihin (EU12) on puutteita. Kaupunkien 
keskusten liittäminen tieverkostoon ja liikenneyhteyksien varmistamisessa on huomattavia 
eroja vanhojen (EU15) ja uusien (EU12) jäsenvaltioiden välillä. Sekä tie- että 
rautatieverkostoon on uusissa jäsenvaltioissa (EU12) useilla alueilla tehtävä huomattavia 
investointeja, jotta niissä saavutettaisiin vanhojen jäsenvaltioiden (EU15) kaltainen 
hyvinvointitaso. Esittelijä huomauttaa kuitenkin myös kaukoliikenteen infrastruktuurin 
puutteista vanhoissa jäsenvaltioissa (EU15) ja kaipaa Euroopan laajuisten liikenneverkkojen 
aluetaloudellista merkitystä käsittelevää analyysiä. Energia-asioista puhuttaessa keskeisellä 
sijalla on energiatehokkuuden parantaminen, älykkäiden energiajärjestelmien ja uusiutuvien 
energialähteiden käytön lisääminen. Ohjeistuksia siitä, millä tavalla rakennerahastot voisivat 
auttaa parantamaan huonossa asemassa olevia alueita, ei kuitenkaan juurikaan ole saatavilla.

Hyvinvoinnin lisääminen ja syrjäytymisen torjuminen

Demografiset selvitykset osoittavat, että iäkkäiden ihmisten osuus väestöstä kasvaa, mikä 
vaikuttaa myös työmarkkinatilanteeseen ja terveydenhuoltopalvelujen kysyntään.   Ihmisten 
hyvinvoinnissa on huomattavia alueellisia eroja, mikä näkyy erityisen selvästi odotettavissa 
olevassa eliniässä sekä syöpä- ja sydäntautikuolleisuusluvuissa. Harvaan asutuilla alueilla, ja 
erityisesti vähemmän kehittyneissä jäsenvaltioissa, vastaavien palvelujen saatavuus on 
yleisesti vaikeampaa. Kappale käsittelee työmarkkinoiden suuntauksia ja kriisin 
dramaattisia vaikutuksia, jonka aikana työttömyys on joissakin jäsenvaltioissa noussut jopa 
20 prosenttiin. 

Köyhyydestä ja syrjäytymisestä puhuttaessa voidaan todeta, että köyhyysuhan alla olevien 
osuus väestöstä vaihtelee jäsenvaltioittain huomattavasti, vaikka kotitalouksien tulot monissa 
Keski- ja Itä-Euroopan jäsenvaltioissa kasvoivat ennen talouskriisiä.  Aktiivinen köyhyyden 
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kitkeminen tarkoittaa etenkin koulutus- ja työmahdollisuuksien sekä terveyspalvelujen 
tarjoamista mahdollisimman suurelle väestönosalle.
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Ekologisen kestävyyden parantaminen

Viranomaiset voivat aktiivisella ympäristö- ja ilmastopolitiikalla olennaisesti edistää 
liikenteen ja rakennusten energiatehokkuuden parantamista ja kannustaa yksityisiin 
investointeihin.  Lisäksi alueet voivat merkittävästi edistää uusiutuvien energianlähteiden 
käyttöä, joskin yksittäisten alueiden mahdollisuudet tässä suhteessa ovat erilaiset. 
Aurinkoenergian lisärakentaminen on kannattavinta Etelä-Euroopassa, kun taas tuulivoiman 
lisääminen on sekä ekologisesti että taloudellisesti järkevintä Atlantin ja Pohjanmeren 
rannikolla.

Vaikka monet alueet ovat koheesiopolitiikan ansiosta onnistuneet täyttämään eurooppalaisten 
ympäristödirektiivien vaatimukset, jätehuollon ja kunnallisen jätevesihuollon suhteen on vielä 
paljon parannettavaa.  Lisäksi on huomautettava, että pitkän aikavälin rahoitusta on ajoittain 
myönnetty ilman selvää tavoitteenasettelua. Pitkän aikavälin suunnittelun tulisi siksi olla 
realistisempaa. Esittelijä haluaisi selvittää, millä tavoin ne alueet, joita koheesiopolitiikan 
tehokas täytäntöönpano edellyttää, voidaan parhaiten määritellä ja millä tavoin vastaaville 
uudistuksille voidaan luoda suotuisimmat kannustimet.

Vaikka monet kaupungit yhä kärsivät huonosta ilmanlaadusta, kaupungeissa paikasta toiseen 
liikkumiseen kulutetun energian määrä on vähäisempi ja henkilöä kohtaan käytetty maapinta-
ala on pienempi kuin maaseudulla, mikä tosin koskee lähinnä tiiviisti rakennettuja 
kaupunkeja, ei niinkään laajalle levittäytyneitä kaupunkeja. 

II. Jäsenvaltioiden politiikka ja yhteenkuuluvuus

Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet voidaan saavuttaa vain sovittamalla yhteen alueelliset, 
kansalliset ja Euroopan laajuiset politiikat samalla kuitenkin säilyttämällä eri tasojen 
toimivaltuudet.  Vaatimus jäsenvaltioiden politiikkojen koordinoinnista yhteenkuuluvuuden 
saavuttamiseksi sisältyy EY-sopimuksen 175 artiklaan.  Esittelijä pitää myönteisenä analyysiä 
pääasiallisista, valtion menoissa sekä paikallisten ja alueellisten toimijoiden julkiseen 
sijoitustoimintaan osallistumisessa havaittavista pääasiallisista eroista. Erityinen merkitys on 
julkisten investointien jaottelulla NUTS-2-tasoille ja tämän jaottelun (mikä ensimmäistä 
kertaa tehtiin näin yksityiskohtaisesti) vaikutus koheesiopolitiikkaan.

Osa jäsenvaltioista keskittyi alueellisten erojen kitkemiseen, kun taas osa keskitti voimansa 
kansallisen kilpailukyvyn parantamiseen. Valitusta lähestymistavasta riippumatta jäsenvaltiot 
keskittyvät entistä enemmän kulloisenkin alueen sisäiseen kehityspotentiaaliin, joka perustuu 
sen kilpailuetujen hyödyntämiseen pelkän haittojen kitkemisen sijaan.

Noin kaksi kolmasosaa julkisista investoinneista EU:ssa tehdään paikallisella ja 
alueellisella tasolla, mikä sekin on osoitus paikallisten ja alueellisten toimijoiden tärkeästä 
roolista koheesiopolitiikan ja Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden saavuttamisessa. Tosin 
tehtävien hajauttaminen ei kerro mitään kyseisten viranomaisten määräysvallasta 
tehtävien investointien suhteen.

Julkisten investointien ja saavutettujen kasvulukujen välillä voitiin havaita positiivinen 
yhteys. Siksi julkisten investointien ja koheesiopolitiikan painopisteen on tulevaisuudessakin 
kohdistuttava vähemmän kehittyneille alueille. Huolestuttavaa on, että talouskriisistä johtuva 
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julkisen talouden velkaantuminen jarruttaa julkisia investointeja useimmissa jäsenvaltioissa. 
Tämä voisi lisätä EU:n aluetukien merkitystä entisestään, mikä havaittiin selvästi jo talouden 
elvytyspakettien yhteisrahoituksen yhteydessä. Komission mukaan velkataakan kasvu voi 
antaa aihetta yhteisrahoitussääntöjen tarkistamiselle.  Esittelijän mielestä 
yhteisrahoitussääntöjen tulisi sisältää myös helpotuksia yksityisen pääoman aktivoinnille.    

Koheesiopolitiikan vaikutuksen maksimoimiseksi kansallisella tasolla tarvitaan rakenteellisia 
ja institutionaalisia uudistuksia. Valitettavasti on todettava, että uudistusten toteuttaminen 
on ollut verkkaista ja epätasaisesti. Yhteenkuuluvuuden kannalta merkittäviä alueita ovat 
tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta, yritysten reunaehdot, sisämarkkinat ja kilpailu, 
parempi lainsäädäntö ja työmarkkinat. Tässä yhteydessä esittelijä onnittelee jäsenvaltioita 
siitä, että ne ovat tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan alalla päätyneet aukottomaan ja 
monimuotoiseen politiikkojen yhdistelmään, joka luo myös koheesiopolitiikalle enemmän 
vaikutusmahdollisuuksia. Edistymistä on havaittavissa korkeakoulutuksen uudistamisessa ja 
yksityisen sektorin, erityisesti pk-yritysten, tukemisessa. Kaikilla alueilla ja eritoten 
kilpailupolitiikan saralla on kuitenkin vielä kehittämisen varaa.

Esittelijä ehdottaa koheesiopolitiikan sitomista kiinteämmin makrotaloudellisiin 
tavoitteisiin sekä rakenteellisiin ja institutionaalisiin uudistuksiin:

 Makrotaloudellisten ehtojen, jotka tällä hetkellä koskevat vain koheesiorahastoja, 
soveltamisalaa tulisi laajentaa.

 Olisi selvitettävä, voidaanko ehtoja soveltaa myös muihin tavoitteisiin, kuten 
esimerkiksi koheesiopolitiikan puitteissa tehtäviin rakenteellisiin ja institutionaalisiin 
uudistuksiin.

III. Muut eurooppalaiset politiikat ja yhteenkuuluvuus

Viides koheesioraportti antaa perusteellisen ja läpikotaisen kuvan useiden, alueellisen 
ulottuvuuden mukaan jaoteltujen, EU:n politiikkojen alueellisista vaikutuksista. Joillakin 
politiikan aloilla epätasaiset alueelliset vaikutukset edellyttävät konkreettisia toimia 
kustannusten ja hyötyjen tasapainoisemman jakautumisen takaamiseksi. Sen vuoksi tarvitaan 
vahvempaa tietoisuutta alueellisista vaikutuksista: alueelliset vaikutukset olisi 
huomioitava jo politiikkojen suunnitteluvaiheessa, tai vaihtoehtoisesti alueellisia vaikutuksia 
voitaisiin arvioida kulloistenkin toimenpiteiden jälkiarvioinnin yhteydessä.  

Esittelijä puoltaa ehdotusta, jonka mukaan komission pitäisi vaikutustenarvioinnissaan pyrkiä 
voimakkaammin painottamaan alueellista ulottuvuutta ja jonka mukaan jäsenvaltiot voisivat 
kehittää omia toimintamallejaan. Menetelmiä tällä alalla tulisi kehittää edelleen, ja tiettyjen 
politiikkatoimenpiteiden alueellisia vaikutuksia käsitelleen ESPON-tutkimusohjelman 
tulokset tulisi ottaa perustaksi jatkotoimenpiteiden suunnittelussa.

Esittelijän mielestä koheesio- ja kasvutavoitteiden kannalta on lisäksi tärkeätä, että 
infrastruktuurin parantamishankkeiden rinnalla investoidaan samanaikaisesti myös 
koulutukseen, yrittäjyyteen ja innovaatioon. On myös välttämätöntä yhdistää alueiden 
tutkimus- ja kehittämisohjelmat, koheesiopolitiikka ja maaseutualueiden kehittämisohjelmat. 
Vain tällä tavalla voidaan varmistaa, että EU:n innovaatioaloitteet palvelevat laaja-alaisesti 
Euroopan unionin tavoitteenasettelua.   



PE456.704v01-00 8/18 DT\853445FI.doc

FI

IV. Koheesiopolitiikan vaikutukset

Kuten vuosien 2000–2006 jälkiarvioinnissa todettiin, koheesiopolitiikan avulla kyettiin 
vanhojen jäsenvaltioiden (EU15) tavoite 1 -alueilla luomaan miljoona työpaikkaa ja 
nostamaan bruttokansantuotetta 10 prosentilla. Noin kymmenen miljoonaa ihmistä valmistuu 
opinnoistaan vuosittain; yli 23 miljoonaa ihmistä liitettiin jäteveden keräys- ja 
käsittelyjärjestelmien piiriin. Makrotaloudellisista mallinnuksista käy ilmi, että 
koheesiopolitiikalla on onnistuttu nostamaan bruttokansantuotetta koko Euroopan 
unionin mittakaavassa mitattuna. Kuluvana ohjelmakautena koheesiopolitiikan puitteissa 
suunniteltujen investointien arvo on yritystoiminnan osalta noin 79 miljardia euroa, liikenteen 
osalta 76 miljardia euroa, josta suuri osa kohdistetaan uusiin EU:n jäsenvaltioihin (EU12). 
Inhimilliseen pääomaan investoidaan 68 miljardia ja ympäristönsuojeluun 62 miljardia euroa.

Tienrakennusinvestointihankkeet EU:n vanhoissa jäsenvaltioissa (EU15) on suurimmaksi 
osaksi saatu menestyksekkäästi päätökseen ja jatkossa on tarkoitus investoida 
ympäristöystävällisiin liikennemuotoihin (rautatiet, lähiliikenne). Esittelijä kehottaa lisäksi 
keskittymään koko Euroopan kannalta merkittäviin lisärakentamis- ja korjaushankkeisiin sekä 
välttämättömien maantie- ja vesitieosuuksien rakentamiseen, kun taas uusissa jäsenvaltioissa 
(EU12) jatketaan edelleen kaikkien liikenneyhteyksien parantamista. 

Raportissa analysoitiin myös koheesiopolitiikan vaikutuksia maaseutualueilla ja todettiin, 
että koheesiopolitiikka on parantanut palvelujen saatavuutta ja siten kohentanut elinehtoja ja 
edesauttanut tasapainoisempaa alueellista kehitystä.

Asianomaisten aktiivinen osallistuminen paikallisella ja alueellisella tasolla oli monien 
hankkeiden kohdalla tärkein niiden menestykseen vaikuttanut tekijä ja merkittävä 
koheesiopolitiikan lisäsaavutus. Kumppanuusperiaatteen toteutumista koskevat arvioinnit 
osoittivat, että kaudella 2000–2006 sitä sovellettiin vanhoissa jäsenvaltioissa (EU15) 
enenevässä määrin, uusilla jäsenvaltioilla (EU10) sen sijaan on tämän suhteen vielä 
parantamisen varaa. Yleisesti kumppanuus toteutui Euroopan laajuisten ohjelmien 
kohdalla paremmin kuin yksittäisiin valtioihin rajoittuneiden ohjelmien kohdalla.  

On mielenkiintoista havaita, että koheesiopolitiikan hallintokulut eivät ole muiden 
kansainvälisten järjestöjen rahoitusohjelmien hallintokustannuksia korkeammat, joskin 
kustannukset ja henkilöstön tarve vaihtelevat jäsenvaltioittain. Euroopan unionin 
lainsäädäntömääräysten soveltaminen lisää hallinnollista taakkaa vain hyvin vähän, mutta 
mikäli hallinnollinen taakka jäsenvaltiossa on tavallista suurempi, byrokratian määrä 
voi kasvaa oleellisesti.

Raportissa mainittiin muutama alue, joilla edelleen parannettavaa. Siten erittelemätöntä 
avustusten myöntämistä yrityksille uudistettiin lisää ja laajennettiin erityisten 
rahoitusvälineiden (laina, riskipääoma, verkostotuki jne.) tarjontaa. 

Arviointi osoitti lisäksi, että (käytännössä kaikilla investointialueilla) etusijalla oli 
virheellisesti tukirahojen jako ohjelmien tavoitteiden saavuttamisen sijaan. Seuranta 
keskittyy usein liikaa pinnallisiin tulosarvoihin (rakennettujen teiden kilometrimäärä, 
jatkokoulutustoimenpiteiden lukumäärä) toivottujen vaikutusten (uusien teiden vaikutus 
aluekehitykselle, koulutustapahtumien seurauksena luodut työpaikat) sijaan. Siksi ohjelmien 
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tavoitteet on tulevaisuudessa muotoiltava selvemmin, niissä on keskityttävä vain muutamiin 
painopisteisiin ja ne on voitava arvioida selvien kriteerien avulla.

Viidennessä koheesioraportissa ehdotetaan erityisesti tosiasioiden vastaista 
vaikutustenarviointia, kustannus-hyötyanalyysia, asianomaisille tehtävää kyselyä ja laadullisia 
menetelmiä kuten esimerkiksi tapaustutkimuksia. Jäsenvaltioita kehotetaan komission 
toimenpiteiden lisäksi tekemään tähän liittyen myös omia arviointeja.
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Mietinnön ehdotettu jäsentely

Työstettävän mietinnön jäsentelyksi ehdotetaan seuraavaa. 

1. Viidennen koheesioraportin tulosten arviointi 
(päättynyt rahoituskausi 2000–2006 ja kuluvan kauden 2007–2013 väliarvio)

o Tavoitteiden saavuttaminen
o Ohjelmasuunnittelu ja ohjelmavastuut
o Valvonnan arviointi ja tehokkuus

Koheesiopolitiikka on unionin keskeinen väline sen 271 alueen tasapainoisen ja 
yhdenmukaisen kehityksen edistämiseksi. Ohjelmakauden 2000–20061 jälkiarviointi osoitti, 
että taloudellisten, sosiaalisten ja alueellisten erojen vähentämisessä on edistytty. 

Strategioiden ja toimenpideohjelmien täytäntöönpano jäsenvaltioissa kaudelle 2007–2013 on 
jo hyvässä vauhdissa, ja monet hankkeet on jo pantu täytäntöön. Mietinnössä analysoidaan 
tämänhetkistä täytäntöönpanoa, mutta siihen sisältyy myös katsaus tulevaisuuteen. Mietinnön 
on tarkoitus olla konkreettinen askel eteenpäin. Siksi mietinnössä esitetään suosituksia 
täytäntöönpanon parantamiseksi kuluvalla ohjelmakaudella.

2. Rakennerahastojen tulevaisuus

Mietintö keskittyy antamaan konkreettisia koheesio- ja rakennepolitiikan tulevaisuutta 
koskevia suosituksia. Raportti perustuu komission viidettä koheesioraporttia koskeviin 
päätelmiin, joihin palataan seuraavassa karkeassa jäsentelyssä.

2.1. Koheesiopolitiikan tavoitteet ja sisällöt:

2.1.1. Katse tulevaisuuteen: Maailmanlaajuiset ja eurooppalaiset reunaehdot

Eurooppalaisen aluepolitiikan suunnittelussa on otettava huomioon maailmanlaajuinen 
tilanne. Raportissa esitetään seuraavat kysymykset:

(1) Mitä maailmanlaajuisia haasteita Euroopan unionilla on tulevina vuosina? 
(2) Mitä mahdollisuuksia yhä selvempi maailmanlaajuinen työnjako ja 
informaatioteknologian edistykset tuovat alueellisille toimijoille? 
(3) Miten Euroopan alueet voivat tehostaa resurssien käyttöä ja edistää ilmastonsuojelua? 
Miten demografinen kehitys, ympäristön muutokset ja talouskriisin ja globalisoitumisen 
vaikutukset näkyvät alueiden tasolla? 
(4) Missä ja miten eurooppalainen koheesiopolitiikka voi edistää tasapuolisten 
mahdollisuuksien toteutumista alueiden kehittämisessä?

2.1.2. Eurooppalainen lisäarvo

                                               
1 EAKR:n osarahoittama vuosien 2000–2006 koheesiopoliittisten ohjelmien jälkiarviointi (tavoitteet 1&2), 
yhteenvetokertomus, huhtikuu 2010.
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Koheesiopolitiikka ja sen taustalla oleva solidaarisuusyhteisö-ajatus sekä kasvupolitiikka on 
jo pitkään hyödyttänyt koko Euroopan manteretta. Koheesiopolitiikka toimii jatkossakin 
Lissabonin sopimuksen tavoitteiden mukaisesti pyrkien vähentämään eri alueiden 
kehityseroja ja kuromaan kiinni heikoimmassa asemassa olevien alueiden eroa 
kehittyneempiin alueisiin, tällä tavoin vahvasti edesauttaen Eurooppa 2020 -strategian 
toteutumista. Tulevaisuuden haasteita ja rakennerahastoihin tarvittavan talousarvion 
hyväksyntää silmällä pitäen eurooppalaisesta koheesiopolitiikasta saatava lisäarvo on 
määriteltävä selkeämmin ja tuotava määrätietoisemmin esille.  

Se, että puutteet ja haasteet ovat kaikkialla Euroopassa samanlaiset (ympäristönsuojelu, 
demografinen kehitys, koulutus), ei vielä synnytä eurooppalaista poliittista vastuuta. Se, että 
valtioilla ja alueilla on edessään samanlaisia ongelmia, ei tarkoita, että Eurooppa olisi 
automaattisesti vastuussa ongelmanratkaisusta. Esittelijän mielestä juuri joillakin 
Eurooppa 2020 -strategian avainalueilla (vähemmän koulunsa keskeyttäneitä, enemmän 
korkeakoulututkinnon suorittaneita, enemmän työssä käyviä, vähemmän köyhyyttä, enemmän 
kunnallisia ympäristöinvestointeja) poliittinen vastuu kuuluu ennen kaikkea valtioille tai 
mahdollisesti jopa alueellisille ja paikallisille tahoille. 

Tässä kohdin investoinneilla saatavan eurooppalaisen lisäarvon tarkempi määrittely voi olla 
hyödyksi. Komission päätelmät eivät tämän suhteen vielä tarjoa riittävää ratkaisua, sillä niissä 
lisäarvoa analysoidaan hyvin monimutkaisesti pikemminkin ohjelmien toteutuksen pohjalta, 
ja lisäarvon sisällön kuvaus jää vähäiseksi. Mietintö eroaa siksi komission päätelmien 
muodollisesta rakenteesta ja keskittyy etenkin seuraaviin kysymyksiin:

(5) Millä tavalla Euroopan aluepolitiikka voi suoraan ja tehokkaasti tukea kasvua ja talouden 
elvytyspyrkimyksiä kansallisella ja alueellisella tasolla? 
(6) Mikä on koko Eurooppaa koskevien tavoitteiden alueellinen ulottuvuus?
(7) Mitä eurooppalaista lisäarvoa koheesiorahojen käytöllä voidaan saada? Miten tämä 
lisäarvo voidaan määritellä?
(8) Mitä Euroopan alueet voivat omalta osaltaan tehdä Eurooppa 2020 -tavoitteiden 
saavuttamiseksi?

2.1.3. Investointipainopisteiden määrittämisestä

Yhteisiä (taloudellisia, sosiaalisia, ekologisia) haasteita koskevasta keskustelusta ja 
koheesiopolitiikan eurooppalaisesta lisäarvosta voidaan johtaa tulevat investoinnin 
painopisteet. Tässä kohdin esittelijä puoltaa komission koheesiopolitiikkaa koskevassa 
jälkiarvioinnissa antamaa suositusta varojen tehokkaammasta keskittämisestä, jolla voitaisiin 
saavuttaa riittävä määrä yleisöä ja saada aikaan tuntuvia vaikutuksia. Tulevaisuudessa on 
varmistettava, että jäsenvaltiot ja alueet keskittävät sekä EU:n myöntämät avustukset että 
kansalliset tuet muutamiin, kulloistenkin haasteiden edellyttämiin painopisteisiin. 

Näiden alustavien harkintojen pohjalta mietintö keskittyy seuraaviin kysymyksiin:

(9) Millä politiikan aloilla Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden ja aluekehitystavoitteiden 
saavuttamiseksi sekä alueellisten erojen vähentämiseksi tarvitaan keskitettyjä eurooppalaisia 
lähestymistapoja? 
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(10) Millä tavoin voidaan päästä yhteisymmärrykseen eurooppalaisesta toimintamallista, 
jossa säilytetään kansallinen toimivalta ja alueellinen itsehallinto?
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2.1.4. Ohjelmasuunnittelun sisällöt, tavoiterakenteet ja puitteet

Viidennessä koheesioraportissa ja päätelmissä kuvatun rakenteen mukaan koheesiopolitiikka 
käsittäisi yhä kaikki Euroopan unionin alueet ja pitäytyisi hyväksi todetussa 
tavoiterakenteessaan (1: lähentyminen, 2: kilpailu ja työllisyys, 3: rajat ylittävä yhteistyö). 
Raportin tulisi kuitenkin olla selkeämmin muotoiltu ja siinä tulisi mainita, mistä 
budjettikohdasta kulloisenkin tavoitteen saavuttamiseksi tehtävät toimenpiteet rahoitetaan.  
Mietinnössä paneudutaan asiaan tarkemmin.

Koheesiopolitiikkaa tulisi komission mielestä kehittää yhdennettynä politiikkana seuraavien 
pääkohtien pohjalta:
– komission hyväksymä, investointipainopisteet määrittävä yhteinen strategiakehys, 

joka kattaisi koheesiorahaston, Euroopan aluekehitysrahaston, Euroopan 
sosiaalirahaston, Euroopan kalatalousrahaston sekä Euroopan maaseudun kehittämisen 
maatalousrahaston;

– kehittämis- ja investointikumppanuus (koheesiopolitiikan alalla), joka korvaisi 
aikaisemmat kansalliset strategiset viitekehykset ja josta neuvoteltaisiin ja sovittaisiin 
jäsenvaltioiden ja komission kesken;

– toimenpideohjelmat, jotka kuten kuluvana ohjelmakautena, olisivat keskeisin 
väline strategia-asiakirjojen muuntamisessa konkreettisiksi investoinnin painopisteiksi.

Nämä kolme ehdotusta ovat kyseisen komission ehdotuksen kulmakivet. Näiden ohella on 
tavoitteiden ja varojen rakenteen suhteen huomioitava myös muita näkökohtia, joihin 
mietinnössä paneudutaan:
(11) Rahoitustuki olisi kuten kuluvanakin ohjelmakautena jaettava alueiden kesken alueiden 
talouskehityksen (henkeä kohti mitattu bruttokansantuote) mukaan (EU:n poliitikkojen 
suunnittelussa ja täytäntöönpanossa voitaisiin kuitenkin seuraavalla päätöksentekotasolla 
päättää lisävälineistä/-indikaattoreista). Miltä tällainen rahoitusmalli voisi näyttää?
(12) Miten voidaan varmistaa, että tavoitteenasettelun uudistukset ja niiden toteuttaminen 
palvelisi hallintokulujen ja hallinnollisen taakan vähentämisen tavoitetta?
(13) Miten ennen eniten tukia saaneet alueet, joilla edelleen on negatiivisia alueellisia 
tunnusmerkkejä (esim. väestön väheneminen), voidaan erityisesti huomioida siirtymäkauden 
tuista päätettäessä?
(14) Olisiko koheesiopoliittisesta näkökulmasta suotavaa luoda tavoitteen 1 ja tavoitteen 2 
väliin lisäkategoria?
(15) Koheesiorahastosta ja Euroopan aluekehitysrahastosta tehtävien investointien tavoitteet 
ovat monelta osin päällekkäiset. Onko järkevää parantaa rahoitustehokkuutta 
yksinkertaistamalla rahoitusrakennetta esimerkiksi yhdistämällä koheesiorahasto ja 
Euroopan aluekehitysrahasto? Voisiko yhdistynyt rahasto siitä huolimatta edistää tarpeellisia 
infrastruktuuriin tehtäviä parannuksia EU:n vähemmän kehittyneillä alueilla? Voitaisiinko 
tällä tavalla päästä tehokkaammin tulevan koheesiopolitiikan tavoitteeseen pyrkiä 
infrastruktuuriin tehtävien investointien rinnalla enenevässä määrin sijoittamaan myös 
koulutukseen, yrittäjyyteen ja innovointiin?
(16) Komissio tavoittelee rahoitusvälineiden uudistusta. Tärkeää avustusvälinettä on 
tarkoitus vahvemmin täydentää laina- ja rahastoratkaisuilla.  Missä määrin ja missä 
muodossa uudet rahoitusvälineet voitaisiin ottaa käyttöön? Olisiko hallinnollisen taakan 
vähentämiseksi käytettävä välineistä yksinkertaisinta (luottoja)? Voidaanko harkita myös 
epäsuorempia toimenpiteitä (kuten neuvontaa ja klusterien tukemista)?
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(17) Miten Euroopan sosiaalirahasto voidaan koheesiopolitiikan yhdennetyn rakenteen ja 
rahoituksen puitteissa määritellä tarkemmin? Miten Euroopan sosiaalirahasto ja muut 
rakennerahastot (erityisesti Euroopan aluekehitysrahasto) voidaan sovittaa paremmin 
toisiinsa? Millä tavoin voidaan parantaa Euroopan sosiaalirahaston ja Euroopan 
rakennekehitysrahaston synergioita ja mahdollistaa poikittaisrahoitus kokonaisvaltaisen 
kaupunkikehityksen helpottamiseksi? 
(18) Miten kaupunkien ja maaseutualueiden kumppanuutta voidaan koheesiopoliittisesta 
näkökulmasta parantaa – asia, joka mietinnössä esitetään keinona tasapainoisempaan 
kehitykseen? Miten voidaan varmistaa maaseutualueiden kehityksen ja koheesiopoliittisten 
toimenpiteiden välinen parempi synergia ja yhtenäistää säännöt?
(19) Kuinka konkreettisesti kaupunkipoliittiset toimenpiteet tulisi muotoilla ohjelma-
asiakirjoissa ja pitäisikö kokonaisvaltaisten kaupunkikehityssuunnitelmien olla pakollinen 
ehto kaupunkialueisiin kohdistuvien hankkeiden yhteisrahoitukselle?
(20) Koheesiopolitiikka edistää edelleen kolmea alueellisten yhteistyön osa-aluetta: rajat 
ylittävä, Euroopan laajuinen ja alueiden välinen yhteistyö. Millä tavoin voidaan parantaa 
sidosta muihin rakenne- ja koheesiopolitiikan tavoitteisiin?  

2.1.5. Alueellinen yhteenkuuluvuus

Lissabonin sopimukseen lisättiin alueellisen yhteenkuuluvuuden rinnalle taloudellinen ja 
sosiaalinen yhteenkuuluvuus. Huolimatta siitä, että tämä vaikeuttaa EU:n koheesiopolitiikan 
käsitteiden ja tavoitteenasettelun ymmärtämistä eurooppalaisten keskuudessa ja lisää 
hämmennystä tavoiterakenteista ja suuntaviivoista myös mahdollisten edunsaajien 
keskuudessa, alueellisen yhteenkuuluvuuden lisäämiseksi tehdyt investoinnit ovat jo monta 
vuotta olleet osa eurooppalaista rakennepolitiikkaa; nimittäin taloudellisen ja sosiaalisen 
yhteenkuuluvuuden tavoitteiden puitteissa. Uutena tämän otsikon alla komissio nimeää 
erityisesti uusia kaupunkikehittämistä ja makroalueellisia strategioita koskevia aloitteita. 
Mietinnössä on selvitettävä seuraavat kysymykset:

(21) Miten EU:n koheesiopolitiikka voi tukea innovatiivisen kaupunkikehittämisen 
strategioita?
(22) Ovatko makroalueelliset yhteenliittymät peruste vaatia erityisesti niille määriteltyjä 
varoja? 
(23) Ovatko yleiskattavat tuet soveltuva väline aluetasolla?

2.1.6. Naapuruus- ja laajentumispolitiikat

Tätä teemaa ei ole käsitelty riittävästi viidennessä koheesioraportissa. Eurooppalainen 
naapuruuden ja kumppanuuden väline (ENPI) ja liittymistä valmisteleva tuki (IPA) ovat 
koheesiopoliittisesti merkittäviä, koska niiden kautta myönnetään varoja muun muassa 
Euroopan unionin ulkopuolisten maiden kanssa tehtävään rajat ylittävään yhteistyöhön.  
Liittymistä valmisteleva tuki auttaa jäsenehdokasvaltioita lisäksi koheesiorakenteiden 
sisällöllisessä ja organisatorisessa valmistelussa. Euroopan unioniin liittymisellä olisi tietysti 
seurauksia myös rahoitusrakenteisiin ja tuen määrään. Mietinnössä esitetään seuraavat 
kysymykset: 
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(24) Tulisiko naapuruus- ja laajentumispolitiikan puitteissa suunnitelluilla aluekehityksen 
osa-alueilla edelleen olla käytössä liittymistä valmisteleva tuki (IPA), joka on ehto valtion 
liittymiselle Euroopan unioniin?
(25) Mitä seurauksia onnistuneilla jäsenyysneuvotteluilla on tämänhetkisen 
koheesiopolitiikan linjaukselle. Arvioiko Euroopan unioni ehdokasvaltioiden 
liittymisvalmiutta jäsenyysehtojen mukaisesti myös koheesiopoliittisesta näkökulmasta? 
Osallistuvatko parlamentti ja alueiden komitea riittävästi tähän prosessiin?

2.2. Koheesiopolitiikan uusi tavoitteenasettelu: kannustimet, ehdollisuus, 
tulossuuntautuneisuus

Euroopan unionin uusi talouspoliittinen ohjausjärjestelmä edellyttää komission mielestä uusia 
sitovia määräyksiä niitä uudistuksia koskevista ehdoista ja kannusteista, jotka jäsenvaltioiden 
olisi toteutettava taatakseen tukirahojen tehokas käyttö koheesiopolitiikan alaan kuuluvilla 
alueilla.

Seuraavalle ohjelmakaudelle tämänkaltaista makrotaloudellista ehdollisuutta tulisi 
laajentaa, mikä tarkoittaa sitä, että sen ei tulisi rajoittua vain koheesiorahastoon, vaan ulottua 
koskemaan myös muita rakennerahastoja, jotka ovat osa tulevaa koheesiopoliittista 
rakennetta.

Tämä tarkoittaisi uusien, sellaisten ehdollisuutta koskevien määräysten käyttöönottoa, jotka 
loisivat kannusteita uudistuksille. Niiden myötä jäsenvaltiot voitaisiin sitoa tarvittavien 
uudistusten toteuttamiseen. Tämän prosessin hallinnoinnissa olennaista on oikea tasapaino 
komission hallinnollisten kykyjen ja neuvoston poliittisen linjan ja valvonnan välillä.

(26) Millaisia määräyksiä EU voisi antaa koheesiotukien tehokkaaseen käyttöön tähtääviä 
kansallisia uudistuksia koskien jäsenvaltioiden toimivaltaa kuitenkaan loukkaamatta? 
(27) Millä tavoin koheesiopolitiikalla voidaan edistää talouskurin toteutumista alijäämäisten 
jäsenvaltioiden valtioiden kohdalla? 

Jo mainitussa yhteisessä strategiakehyksessä määriteltäisiin investointien keskeiset periaatteet 
ehdollisuuden puitteissa. Näiden periaatteiden on jätettävä riittävästi liikkumatilaa 
kansallisella ja alueellisella tasolla, millä on erityisen tärkeä merkitys koheesiopolitiikan 
kannalta. Tältä pohjalta jokaisen jäsenvaltion ja/tai alueen kanssa on ohjelmakauden alussa
koordinoidun lähestymistavan puitteissa sovittu kaikkien olennaisten Euroopan unionin 
politiikanalojen osalta suoraan koheesiopolitiikkaan sidoksissa olevien alojen suhteen 
erityisistä, ohjelmasuunnitteluasiakirjoihin (eli kehittämis- ja 
investointikumppanuussopimuksiin ja toimintaohjelmiin) kirjattavista, sitovista ehdoista. 

Ehdotetut uudet ehdot voisivat auttaa pääsemään lähemmäksi eurooppalaisen lisäarvon 
ajatusta, tosin ne ovat toistaiseksi vielä teoreettisia ja vaativat täsmennystä. Mikäli mietinnön
on tarkoitus tuoda asiaan edistystä ja auttaa vastaamaan komission esittämiin kysymyksiin, 
lisätiedot ovat välttämättömiä. 
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(28) Mitkä näiden ehtojen edut ja haitat ovat, ja mitkä olisivat sekä komission että 
kansallisten ja alueellisten viranomaisten tehtävät ja vastuualueet niiden täytäntöönpanossa?
(29) Millä tavalla ehtojen yksilöllinen määrittely jäsenvaltioille (tai alueille?) olisi 
suoritettava siten, että voitaisiin varmistaa niiden vertailtavuus ja tasapuolinen kohtelu 
jäsenvaltioiden välillä? Mikä on alueiden rooli tässä prosessissa? Miten hyväksi todetut 
kumppanuusperiaatteet voidaan säilyttää? 
(30) Miten voidaan varmistaa, että koheesiopolitiikan entistä suorituspainotteisempi rakenne 
ei lisää hallinnollista taakkaa ja siten vaaranna yksinkertaistamispyrkimyksiä? 
(31) Minkä indikaattorien avulla kehitystavoitteet etukäteen määritellään ja 
koheesiopolitiikan tulokset mitataan? Antavatko nämä indikaattorit riittävästi viitteitä 
tehtyjen investointien eurooppalaisesta lisäarvosta? 

Yhteisrahoitus yhtenä koheesiopolitiikan perustavana periaatteena ja erityisesti 
yhteisrahoituksen enimmäismäärä olisi tarkistettava ja mahdollisesti eriytettävä paremmin 
vastaamaan kehitystasoa, eurooppalaista lisäarvoa, toimenpiteiden laatua ja edunsaajia.

(32) Mikä yhteisrahoituksen enimmäismäärä, esim. 60, 75 tai 90 prosenttia, takaisi 
vastuullisemman rakennerahaston varojen käytön? Pitäisikö ehdotettuja eriyttämisehtoja 
täydentää muilla ehdoilla, ja jos, niin millä?

Tässä kohdin voitaisiin harkita innovatiivisten, vaikuttavuutta lisäävien välineiden 
käyttöönottoa. Siten EU:n tasolla voitaisiin ottaa käyttöön suoritusvaraus, jolla voitaisiin 
tukea edistymistä Eurooppa 2020 -tavoitteisiin nähden. Tietty osa koheesiorahaston varoista 
siis varattaisiin ja osoitettaisiin väliarvioinnin yhteydessä niille jäsenvaltioille ja alueille, jotka 
ovat ohjelmillaan olennaisimmin edistäneet Eurooppa 2020 -tavoitteisiin pääsyä 
alkutilanteeseen nähden.

(33) Kuinka suuri suoritusvaraukseen varattava talousarvion osa voisi olla? Mistä lähteestä 
tämä rahoitettaisiin? Miten jäsenvaltiot voisivat valvoa jakamattomia varoja? 

2.3. Rahoitusstrategia ja varainhoidon valvonta

2.3.1. EU:n talousarvio: ajanjakso ja budjettikohdat

EU:n talousarvio on tämän hetkisessä muodossaan osoittautunut koheesiopolitiikan 
täytäntöönpanon kannalta sopivaksi. Sen vuoksi jokainen pienikin muutos sen hyväksi 
todettuun rakenteeseen on tehtävä hyvin harkiten. Valitettavasti komissio ei päätelmissään ota 
syvällisemmin kantaa käynnissä olevaan rakenneuudistusta koskevaan keskusteluun.

(34) Mitkä talousarviojaksot ovat koheesiopolitiikan täytäntöönpanon kannalta suotuisia? 
Onko talousarvion budjettikohtien uudelleenjäsentely tarpeen Eurooppa 2020 -strategian ja 
uudelleen määriteltyjen kasvutekijöiden valossa?

2.3.2. Taloushallinto, rahoituskuri, varainhoidon valvonta

Komissio ehdottaa perusmenettelyjen laajentamista, vuosittaisia tarkastuslausumia sekä 
akkreditointimenettelyjä toimivaltaisille viranomaisille ja tutkii voitaisiinko kansallista 
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valvontaa tehostaa.  Euroopan unionin tukea voitaisiin myöntää kansallisille viranomaisille 
vasta sitten, kun ne ovat maksaneet vastaavan EU-summan asianomaisille edunsaajille. 
Lisäksi tuen maksaminen on tarkoitus sitoa kiinteämmin tuloksiin ja n+2-sääntöä on edelleen 
sovellettava kaikilla alueilla.

(35) Yhteisrahoitusvarojen tiukempi laatu- ja oikeusvalvonta on jäsenvaltioiden kannalta 
aivan välttämätöntä. Miten jäsenvaltiot saadaan hyväksymään nämä komission ehdotukset ja 
miten niiden täytäntöönpano voidaan tehdä pakolliseksi kaikille?  Miten jälkikäteen tehtävien 
korvausten kohdalla voidaan varmistaa, ettei suhteellisesti köyhempien jäsenvaltioiden asema 
vaarannu? 
(36) Miten sähköisten hallintoratkaisujen avulla voidaan yksinkertaistaa tämänkaltaista 
valvontajärjestelmää mahdollisimman paljon ja tehdä siitä mahdollisimman tehokas?
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Työasiakirjan loppupäätelmät

Tässä jäsentelyssä esitetyillä 36 kysymyksellä esittelijä nostaa esiin tärkeimmät ja tällä 
hetkellä keskustelluimmat vuoden 2013 jälkeistä koheesiopolitiikkaa koskevat ehdotukset. 

Pohjimmiltaan EU:n koheesiopolitiikka tarvitsee vahvemmin tulossuuntautuneen 
lähestymistavan. Myös komission perustavanlaatuiset ehdotukset Eurooppa 2020 -strategian 
sisältöjen liittämisestä ovat vakuuttavia, joskaan Eurooppa 2020 -strategia ei kata kaikkia 
koheesiopoliittisia vaatimuksia. Tulevan aluetukiohjelman kannalta välttämätöntä on myös 
jäsenvaltioiden sitominen tiukemmin varojen käytön valvontavastuuseen. 

Vaikkakin esittelijä on pohjimmiltaan samaa mieltä komission päätelmien kanssa, Euroopan 
parlamentin ja jäsenvaltioiden hyväksyntä edellyttää täytäntöönpanoa koskevia konkreettisia 
ehdotuksia. Tältä pohjalta työstettävä mietintö esittelee ensimmäisiä arvioita ja 
täytäntöönpanoa koskevia suosituksia.

Eurooppalaisen lisäarvon käsitettä etenkin koheesiopoliittisten näkökohtien valossa komissio 
ei vielä ole riittävän selvästi määritellyt. Myös tavoitesopimusten ja tulosmittauksen 
yhteydessä käytettävistä indikaattoreista on pikimmiten annettava suositus. Suunnitellut 
ehdollisuus, kehittämiskumppanuudet ja investointisopimukset on määriteltävä tarkemmin, 
etenkin ajatellen kansallisia ja alueellisia vastuualueita tärkeiden Eurooppa 2020 -tavoitteiden 
toteuttamisessa. Eurooppalaisen koheesio- ja rakennepolitiikan kannalta tulevaisuudessa 
ratkaisevaa on hyväksytty ja oikeudenmukainen tehtävänjako EU:n, jäsenvaltioiden ja 
alueiden kesken.


