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lippulaivahankkeet olisivat integroitavissa tulevaan yhteiseen strategiseen 
kehykseen. Tutkimuksessa tarkastellaan yksityiskohtaisten tapaustutkimuksien 
avulla Lissabonin strategian täytäntöönpanoa rakennerahastojen kehyksessä. 
Jokaista lippulaivahanketta varten esitetään yksityiskohtainen 
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koheesiopolitiikan välineiden avulla.  

IP/B/REGI/FWC/2010-002/Lot1/C1/SC4  4/6/2012 

PE 474.559  FI 

 

 

 



Tämä asiakirja laadittiin Euroopan parlamentin aluekehitysvaliokunnan pyynnöstä. 
 
 
TEKIJÄT 
 
Metis GmbH: Herta Tödtling–Schönhofer, Christine Hamza, Angelos Sanopoulos,  
Alice Radzyner  
EPRC, University of Strathclyde: John Bachtler, Stefan Kah  
 
VASTAAVA HALLINTOVIRKAMIES 
 
Marek Kołodziejski 
Toimialayksikkö B: rakenne- ja koheesiopolitiikka 
Euroopan parlamentti 
B-1047 Bryssel 
Sähköposti: marek.kolodziejski@europarl.europa.eu 
 
TOIMITTAJA 
 
Lea Poljančić 
 
KIELIVERSIOT 
 
Alkukieli: EN 
Käännökset: DE, FR. 
Tiivistelmä: BG, CS, DA, DE, EL, EN, ES, ET, FI, FR, HU, IT, LT, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SK, 
SL, SV. 
 
TIETOJA JULKAISIJASTA 
 
Yhteydenotot toimialayksikköön tai sen kuukausitiedotteen tilaukset:  
poldep-cohesion@europarl.europa.eu 
 
Käsikirjoitus valmistunut kesäkuussa 2012. 
Bryssel, © Euroopan unioni, 2012. 
 
Tämä asiakirja on saatavilla internetissä osoitteessa: 
http://www.europarl.europa.eu/studies 
 
VASTUUVAPAUSLAUSEKE 
 
Laatija on yksin vastuussa tässä asiakirjassa ilmaistuista kannoista, jotka eivät välttämättä 
vastaa Euroopan parlamentin virallista kantaa. 
 
Tekstin jäljentäminen ja käännättäminen muuhun kuin kaupalliseen tarkoitukseen on 
sallittua, kunhan lähde mainitaan ja julkaisijalle ilmoitetaan asiasta etukäteen sekä 
lähetetään jäljennös. 
 

mailto:marek.kolodziejski@europarl.europa.eu
http://www.europarl.europa.eu/studies


EU:n lippulaiva-aloitteiden integroiminen koheesiopolitiikkaan  
 

 

LYHENNELUETTELO  
 

AIR vuotuinen täytäntöönpanokertomus 

AT Itävalta 

BMUKK 
Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur (Itävallan 
opetus-, taide- ja kulttuuriministeriö) 

bn  miljardia 

Cat luokka 

CBC rajat ylittävä yhteistyö 

CF koheesiorahasto  

CIP kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelma 

CO2 hiilidioksidi 

CONV lähentyminen  

CP koheesiopolitiikka  

CRES uusiutuvia luonnonvaroja tarkasteleva keskus (Centre for Renewable 
Resources) 

CSF yhteinen strategiakehys 

CSR yritysten yhteiskunnallinen vastuu 

PO pääosasto 

DPS taloudellinen kehitys ja sosiaalinen yhteenkuuluvuus (Italia) 

DSM Etelä-Italiaa koskeva strategia-asiakirja 

DSPN alustava kansallinen strategia-asiakirja (Italia) 

esim. esimerkiksi 

EAFRD Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto 

EJKP Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankki 

EC Euroopan komissio 

EHS ympäristölle haitalliset tuet 

EIR Euroopan investointirahasto 

EIP yrittäjyyden ja innovoinnin ohjelma 

EIT Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti  

EMCO yhteiset periaatteet, työllisyyskomitea (Common Principles, 
Employment Committee) 

EMFF Euroopan meri- ja kalatalousrahasto 

EP Euroopan parlamentti 
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EPMF eurooppalainen Progress-mikrorahoitusjärjestely 

ERA eurooppalainen tutkimusalue 

EAKR Euroopan aluekehitysrahasto 

ERIC eurooppalainen tutkimusinfrastruktuurien konsortio 

ESCO eurooppalainen taito-, osaamis- ja ammattiluokittelu 

ESR Euroopan sosiaalirahasto 

ESFRI Euroopan tutkimusinfrastruktuurien strategiafoorumi 

ETC Euroopan alueellinen yhteistyö 

ETEAN Kreikan yrittäjyys- ja kehitysrahasto 

EU Euroopan unioni 

EU-12 EU:hun vuosina 2004 ja 2007 liittyneet jäsenvaltiot 

EU-15 jäsenvaltiot ennen unionin laajentumista vuonna 2004 

EURES Euroopan työnvälitysverkosto 

EYD EPAE 

 

kilpailukykyä ja yrittäjyyttä tarkasteleva toimintaohjelma  

(Kreikka) 

EYE Erasmus nuorille yrittäjille 

EYSED 
EN/KA 

energiaa, luonnonvaroja ja ilmastonmuutosta tarkasteleva 
toimintaohjelma (Kreikka) 

FI lippulaivahankkeet 

FISCALIS EU:n yhteistyöohjelma, jonka avulla kansalliset verohallinnot voivat 
luoda ja vaihtaa tietoja ja asiantuntemusta 

FP7 seitsemäs tutkimuksen puiteohjelma 

G20 20 merkittävän talousmaan valtiovarainministerit ja keskuspankkien 
pääjohtajat 

G8 maailman kahdeksan suurimman talousmaan hallituksien foorumi 

BKT bruttokansantuote 

GIF kasvavien ja innovatiivisten pk-yritysten rahoitustuki 

GPP ympäristöystävällinen hankinta 

HCI inhimilliseen pääomaan tehtävät investoinnit 

HORISON
TTI 2020 

Horisontti 2020 -tutkimusohjelma vuosiksi 2014–2020 (FP7, CIP ja 
Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti EIT) 

HR henkilöstövoimavarat 

IB välittäjinä toimivat elimet 

ICT tieto- ja viestintätekniikka 
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ICT-PSP tieto- ja viestintätekniikkapolitiikan tukiohjelma 

ILO Kansainvälinen työjärjestö 

JASMINE yhteinen toimi EU:n mikroluottolaitosten tukemiseksi 

JEREMIE Euroopan yhteiset resurssit mikro- ja pienyritysten sekä 
keskisuurten yritysten tukemiseksi  

JESSICA Euroopan yhteinen tuki kaupunkialueiden kestäviä investointeja 
varten 

JTS yhteinen tekninen sihteeristö 

KIC osaamis- ja innovaatioyhteisöjen perustaminen 

LCA elinkaariarviointi 

LIFE+ ympäristöalan rahoitusväline 

LLL elinikäinen oppiminen 

IPR teollis- ja tekijänoikeudet 

LRA paikalliset ja alueelliset viranomaiset 

MA hallintoviranomainen 

Mbps miljoonaa bittiä (megabittiä) sekunnissa 

MEECC 
Kreikan ympäristöä, energiaa ja ilmastonmuutosta tarkasteleva 
ministeriö 

mn miljoona 

MS jäsenvaltio 

n.a. ei sovellettavissa 

NGO kansalaisjärjestö 

NRP kansallinen uudistusohjelma 

NSRF kansallinen strateginen viitekehys 

OP toimenpideohjelma 

PIA köyhyyden vaikutuksen arviointi  

POIN alueiden väliset toimenpideohjelmat 

PON kansalliset toimenpideohjelmat (Italia) 

T&K tutkimus ja kehitys 

RCE alueellinen kilpailukyky ja työllisyys 

RES uusiutuvan energian järjestelmät 

ROP alueellinen toimenpideohjelma 

RSFF riskinjakorahoitusväline 

T&K tutkimus ja kehitys 
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T&K tutkimus ja teknologinen kehittäminen 

TTKI tutkimus, teknologinen kehittäminen ja innovointi 

SET strateginen energiateknologia 

SEPA yhtenäinen euromaksualue 

SF rakennerahastot 

SK Slovakia 

Pk-
yritykset 

pienet ja keskisuuret yritykset  

TA tekninen apu 

SEUT Sopimus Euroopan unionin toiminnasta 

TEN Euroopan laajuiset verkot 

TEP alueellinen työllisyyssopimus 

SEU Sopimus Euroopan unionista 

TO aihekohtainen tavoite 

YK Yhdistyneet Kansakunnat 

USA Amerikan yhdysvallat 

VET ammatillinen koulutus 

WFD EU:n vesipuitedirektiivi 



EU:n lippulaiva-aloitteiden integroiminen koheesiopolitiikkaan  
 

 

YHTEENVETO  

Taustaa 

Eurooppa 2020 -strategia esiteltiin vuonna 2010; sen tavoitteena oli muodostaa unionin 
toiminnan perusta vuotta 2020 silmällä pitäen. Strategia on yksi Lissabonin strategian 
jatkotoimista, ja sen avulla pyritään estämään aikaisempia virheitä toistumasta. 
Strategiassa ja siihen sisältyvässä seitsemässä lippulaivahankkeessa luodaan 
yhteisvaikutusta eri aihekohtaisten alojen välillä ja tarkastellaan eri tasoja. 
Lippulaivahankkeet mahdollistavat aihekohtaisten alojen edistämisen, kuten innovaation, 
digitaalistrategian, köyhyyden, työllisyyden, teollisuuden, nuorison ja varojen tehokkaan 
käytön. Aihekohtaiset alat kattavat useat unionin ja kansalliset politiikan alat ja ne liittyvät 
unionin eri välineisiin, kuten erityisesti koheesiopolitiikan välineisiin.  
Eurooppa 2020 korvaa Lissabonin strategian. Lissabonin strategian aihekohtaista vaikutusta 
ilmennetään Euroopan unionin eri politiikoissa ja välineissä. Talouskriisi horjutti kuitenkin 
selvästi strategian perustaa, minkä vuoksi sen tavoitteita ei pystytty saavuttamaan. On 
syytä pohtia, johtuiko epäonnistuminen yksinomaan kriisistä vai oliko strategian 
täytäntöönpano alusta alkaen ponnetonta. Hiljattain laaditussa arvioinnissa 1 on määritelty 
useita eri haasteita, jotka liittyvät Lissabonin strategiaan, erityisesti sen monimutkaisuus ja 
se, että jäsenvaltiot eivät ole hyväksyneet sitä. 
Muun muassa koheesiopoliittisia ohjelmia on luonnosteltu niin sanottuja "Lissabonin 
koodeja" (Lisbon codes) hyödyntäen. Koheesiopolitiikan mukauttaminen Lissabonin 
strategiaan vaikutti merkittävästi varojen aihekohtaiseen jakamiseen, joskin prosessilta 
puuttui edelleen jäsenvaltioiden tarvittava omistajuus. Lissabonin strategialla uurrettiin 
uraa koheesiopolitiikan mukaiselle aihekohtaiselle lähestymistavalle, ja opittavana on 
tärkeitä läksyjä, niin onnistumisista kuin epäonnistumisista.  
Nykyistä koheesiopolitiikkaa koskevaa ehdotusta, joka koskee ohjelmakautta 2014–2020, 
kehitetään parhaillaan, ja Euroopan parlamentti pyrkii parantamaan Eurooppa 2020 
-strategian täytäntöönpanoa unionissa ja (erityisesti) jäsenvaltioissa. Tältä osin Euroopan 
parlamentti korostaa, että kansallisia aloitteita on valvottava tiiviimmin tarkkailemalla 
toissijaisuusperiaatteen noudattamista, laatimalla yhtenäinen ehdotus Eurooppa 2020 
-tavoitteiden rahoittamisesta ja varmistamalla, että Euroopan komission poliittiset 
uudistukset ovat yhteneviä Eurooppa 2020 -lippulaivahankkeiden kanssa.2  
Koheesiopolitiikan välineiden hyödyntäminen lippulaivahankkeiden täytäntöön panemiseksi 
edellyttää huomion kiinnittämistä niiden keskinäisiin suhteisiin. Ei kuitenkaan vielä ole 
selvää, millainen johdonmukaisuus vallitsee koheesiopolitiikkaa koskevan ehdotuksen ja 
lippulaivahankkeiden välillä. Tältä osin tarvitaan selkeitä suunnitelmia, jotta voidaan 
osoittaa, miten eritasoiset toimet ja eri välineet edistävät lippulaivahankkeita.  

                                                 
1  Euroopan komissio (2010), Lissabonin strategian arviointiasiakirja, komission yksiköiden valmisteluasiakirja, 

SEC(2010) 114 final, Bryssel, 2.2.2010. 
2  Euroopan parlamentti (2011), Structural and Cohesion Policies for 2020: tools to overcome the crisis 

(Rakenne- ja koheesiopolitiikka vuoteen 2020 nähden: välineitä kriisin ratkaisemiseksi), muistio, sisäasioiden 
pääosasto, toimialayksikkö B: rakenne- ja koheesiopolitiikka, Bryssel, marraskuu 2011. 
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Lippulaivahankkeet ja niiden täytäntöönpano unionin politiikan 
aloilla 

Tutkimuksessa luodaan yleiskatsaus seitsemään lippulaivahankkeeseen ja osoitetaan, 
miten ne on mahdollista panna täytäntöön unionin politiikan ja erityisesti koheesiopolitiikan 
välineiden kehyksessä. Eurooppa 2020 -strategiaan sisältyy seitsemän lippulaivahanketta: 
1. Innovaatiounioni 

2. Euroopan digitaalistrategia  
3. Globalisaation aikakauden teollisuuspolitiikka 

4. Resurssitehokas Eurooppa 

5. Nuoret liikkeellä 

6. Uuden osaamisen ja työllisyyden ohjelma 

7. Köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunnan eurooppalainen foorumi. 

Lippulaivahankkeet vastaavat strategian tavoitteita. Lippulaivahankkeidenaihekohtainen 
suuntautuminen on kuitenkin moniulotteista ja kattaa monenlaiset toimintatasot (Euroopan 
unioni, jäsenvaltiot, paikallinen ja alueellinen taso), jotta asianomaiset Eurooppa 2020 
-tavoitteet olisivat saavutettavissa. Jotkin aloitteet juontavat juurensa aikaisemmista 
hankkeista ja ohjelmista ja perustuvat olemassa olevalle pohjalle (kuten Innovaatiounioni 
ja Euroopan digitaalistrategia). Tästä syystä lippulaivahankkeet ovat pitkälle kehittyneitä ja 
niihin liittyvässä asiakirja-aineistossa esitetään yksityiskohtaisia parannussuunnitelmia. 
Toiset hankkeet ovat vähemmän kehittyneitä (kuten esimerkiksi Köyhyyden ja sosiaalisen 
syrjäytymisen torjunnan eurooppalainen foorumi ja Nuoret liikkeellä). Nämä kaksi viimeksi 
mainittua hanketta ovat yhteiskunnallisesti suuntautuneita, minkä vuoksi niistä puuttuvat 
edellä mainittujen aloitteiden sisältämät taloudelliset kannustimet. Lisäksi 
yhteiskunnallisesti suuntautuneiden hankkeiden täytäntöönpano on tyypillisesti paikallisesti 
ja alueellisesti riippuvaisempaa kuin teollisten hankkeiden ja innovointia koskevien 
hankkeiden. Tutkimuksessa tarkastellaan kutakin lippulaivahanketta omalla tietosivullaan.  
Aloitteiden moniulotteisen luonteen vuoksi eri lähestymistapoihin liittyy tietynlaista 
aihekohtaista päällekkäisyyttä. Lippulaivahankkeilla ei ole omia määrärahoja, ja niiden 
täytäntöönpano riippuu eri varojen tehokkaasta koordinoinnista ja hallinnoinnista. 
Tarkasteltaessa lippulaivahankkeita koskevia eri asiakirjoja ja nykyistä koheesiopolitiikkaa 
koskevaa ehdotusta käy selvästi ilmi, että nykyiseen koheesiopolitiikkaa koskevaan 
ehdotukseen3 ei ole yksiselitteisesti sisällytetty lippulaivahankkeita, mutta niitä koskevassa 
tiedonannossa mainitaan useita rahoitusalan tukivälineitä, kuten erityisesti Euroopan 
aluekehitysrahasto (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahasto (ESR). Muissa poliittisissa 
välineissä, kuten erityisesti seitsemännessä tutkimuksen puiteohjelmassa (FP7) ja sen 
seuraajassa, Horisontti 2020 -ohjelmassa, viitataan suoraan ja painokkaasti asianomaisiin 
lippulaivahankkeisiin. Lippulaivahankkeiden täytäntöönpano riippuu kuitenkin merkittävästi 
koheesiopolitiikan välineistä saatavasta rahoitustuesta.  
Nykyisessä koheesiopolitiikkaa koskevassa ehdotuksessa tuskin mainitaan 
lippulaivahankkeita. Ehdotusta on suunnattu siten, että se mukailee 11 aihekohtaisen 

 
3  Euroopan komissio (2011), ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteiseen 

strategiakehykseen kuuluvia Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, 
Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista 
yhteisistä säännöksistä ja Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa 
koskevista yleisistä säännöksistä sekä asetuksen (EY) N:o 1083/2006 kumoamisesta (SEC(2011) 1141 final) 
(SEC(2011) 1142 final), COM(2011)0615 final, Bryssel, 6.10.2011. 
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tavoitteen suuntaviivoja: nämä tavoitteet kattavat kaikki viisi rahastoa, jotka sisältyvät 
yhteisön tukikehykseen (koheesiorahasto, EAKR, ESR, Euroopan maaseudun kehittämisen 
maatalousrahasto ja Euroopan meri- ja kalatalousrahasto). Vaikka nämä tavoitteet ovat 
hyvin tärkeitä lippulaivahankkeiden kannalta, niissä ei oteta huomioon lippulaivahankkeita 
koskevissa tiedonannoissa ehdotettuja toimintasuunnitelmia.  
Vertailtaessa eri aihekohtaisia tavoitteita, eri rahoitusaloja ja lippulaivahankkeiden 
aihekohtaista suuntautumista, päädytään seuraaviin tuloksiin. Lippulaivahankkeiden 
"Euroopan digitaalistrategia", "Innovaatiounioni" ja "Teollisuuspolitiikka" kohdalla EAKR 
kattaa monenlaiset asiaan liittyvät aiheet, mutta EAKR:n rooli "Resurssitehokas Eurooppa" 
-hankkeeseen nähden ei ole yhtä selvä. Kun otetaan huomioon yhteiskunnalliset tekijät, 
lippulaivahankkeet "Uuden osaamisen ja työllisyyden ohjelma" ja "Köyhyyden ja sosiaalisen 
syrjäytymisen torjunnan eurooppalainen foorumi" liittyvät selvimmin ESR:ään. "Nuoret 
liikkeellä" -hanke ei ole yhtä merkittävä ESR:n kannalta, mutta se katetaan toisenlaisista 
muista kuin koheesiopolitiikan välineistä, kuten elinikäisen oppimisen ohjelmasta. Euroopan 
maaseudun kehittämisen maatalousrahastossa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastossa 
mainitaan suoraan panostaminen innovointiin, tieto- ja viestintekniikan infrastruktuurin 
parantamiseen, varojen tehokkaaseen käyttöön, pk-yrityksien tukemiseen ja osaamisen 
kehittämiseen. 

Esimerkkejä Lissabonin strategian täytäntöönpanosta nykyisellä 
ohjelmakaudella 

Lissabonin strategia vaikutti kaiken kaikkiaan nykyiseen, vuosia 2007–2013 koskevaan 
ohjelmakauteen temaattisesti ja alueellisen ja paikallisen tason osallistavalla tavalla. 
Merkittävin vaikutus on havaittavissa kansallista viitekehystä koskevissa ohjelmissa ja 
toimenpideohjelmissa. Todettakoon sidosryhmien osallistamisesta keskitetysti ja 
alueellisesti, että useimmissa tapauksissa ainoastaan keskitetyllä tasolla on osallistuttu 
Lissabonin strategian kannalta tärkeiden aiheiden tarkasteluun ja täytäntöönpanoon. 
Lissabonin strategiaan liittyvillä aloilla toteutettiin vähiten täytäntöönpanotoimia 
jäsenvaltioissa, joissa asetetaan etusijalle aineelliseen infrastruktuuriin liittyvät hankkeet 
tai joissa niiden tarkastelua jatkettiin edelliseltä kaudelta. Ainoastaan sellaisissa 
jäsenvaltioissa, joiden asukaskohtainen bruttokansantuote ylitti tietyn rajan ja jotka ovat 
olleet unionin jäseniä pidemmän aikaa, keskityttiin sellaisiin aineettomiin hankkeisiin, jotka 
olivat paljon lähempänä Lissabonin strategiaa.  
Lissabonin strategiaan liittyvien alojen täytäntöönpano on useimmissa tapauksissa 
hyväksytty pakollisena toimenpiteenä, ja hallintoviranomaiset ovat mukauttaneet 
toimenpideohjelmien talousarvioita enemmän tai vähemmän sattumanvaraisesti. Joissakin 
tilanteissa Lissabonin koodeja on jälkikäteen mukautettu olemassa oleviin strategioihin. 
Sama pätee joihinkin ohjelmointiprosesseihin, joihin on osallistuttu alueellisesti ja 
paikallisesti. Erot niiden tahojen välillä, jotka ovat ottaneet alueelliset sidosryhmät mukaan 
koko ohjelmointiprosesseihin, ja niiden välillä, jotka ovat suhtautuneet toimintaan 
osallistumiseen välttämättömänä pahana, liittyvät silmiinpistävän usein vastaavasti 
jäsenvaltioihin, joiden hallinto on hajautettu, ja jäsenvaltioihin, joiden hallinto on 
keskitetty. Lisää eroavuuksia on syntynyt jäsenvaltioissa, joissa valtion koko edellyttää 
hajautetumman lähestymistavan noudattamista.  
Toinen ero syntyy aineellisen infrastruktuurin hankkeiden ja aineettomampien 
innovaatiohankkeiden ja sosiaalisten hankkeiden välillä. Siinä, missä ensin mainittuja 
hankkeita hallinnoidaan keskitetymmin, jälkimmäisiä hankkeita hallinnoidaan alueellisesti 
tai paikallisesti. Keskitetyn tai alueellisen täytäntöönpanon välillä tehtävään valintaan liittyy 
myös tehokkuutta koskeva kysymys: ongelmatilanne kohdistuu välittömämmin sellaisiin 
jäsenvaltioihin, joissa alueellistaminen perustuu tarpeeseen perinteiden sijaan (esimerkiksi 
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kyseisten valtioiden, kuten Puolan, koon vuoksi) ja joissa ongelman ratkaiseminen on 
onnistunut vaihtelevasti. Jotkin temaattiset alat ja laaja-alaiset politiikat (kuten 
digitaalistrategia) levittäytyvät kansallisten ja alueellisten toimenpideohjelmien yli ja niitä 
pannaan täytäntöön monin eri tavoin.  
Lissabonin strategian täytäntöönpanoa koskeva valvontaprosessi ei ole ollut pakollinen, 
minkä vuoksi varojen ajan tasalle saatettua ohjeellista jakamista ei ilmennetä useimmissa 
vuotuisissa täytäntöönpanokertomuksissa. Joissakin jäsenvaltioissa koodit sisällytettiin 
käytännössä raportointijärjestelmään, mutta raportointiin liittyvien eroavuuksien vuoksi ei 
ole ollut mahdollista toteuttaa Lissabonin strategian mukauttamistoimia koskevaa kattavaa 
arvioimista.  
Eri tavat, joilla Lissabonin strategiaan mukautettuja hankkeita pannaan täytäntöön, 
osoittavat, että on mahdoton yleistää, millaista on asianmukainen ja epäasianmukainen 
täytäntöönpano. Tapaustutkimuksista ilmenee kuitenkin, että menestyksellisimmät 
hankkeet ovat olleet tietyllä tavalla kattavia hankkeita. Ruotsissa "A&O" on yksi ESR:n 
viidestä kansallisesta teemaryhmästä, jotka levittävät hankkeista saatuja kokemuksia. 
A&O:n tehtävänä on koota, analysoida ja jakaa kokemuksia, joita on hankittu työssä 
oppimiseen liittyvistä hankkeista. Tavoitteena on edistää jatkuvan työssä oppimisen arvoa 
työnantajajärjestöjen ja poliittisten päätöksentekijöiden kaltaisten työmarkkinaosapuolien 
kannalta.  
Irlannissa toteutettavassa "Equal at Work" -työmarkkinaohjelmassa keskitytään 
uudistamaan ja kehittämään henkilöstövoimavaroja koskevia politiikkoja ja käytäntöjä 
tasapuolisempien ja helpommin saavutettavien työmarkkinoiden luomiseksi. 
Aktivointitoimia toteutetaan työnantajiin, palvelujen tuottajiin ja epäsuotuisassa asemassa 
oleviin ryhmiin nähden (ikääntyneet ihmiset, vammaiset henkilöt, kiertolaiset, 
yksinhuoltajat, naiset, etniset vähemmistöt ja pakolaiset) Irlannin neljällä tärkeimmällä 
työllisyyden alalla, joita ovat terveydenhoito, paikallinen julkishallinto, yksityinen sektori ja 
hyvin laaja yhteisöllinen ja vapaaehtoistyön ala. 
Puolassa ei valittu mitään tiettyä hanketta tapaustutkimuksen toteuttamista varten. Sen 
sijaan Puolan viranomaiset korostivat innovointiaiheen yleistä täytäntöönpanoa hyödyntäen 
ylhäältä alaspäin (keskitetty toimenpideohjelma) ja alhaalta ylöspäin (jokaisella 
voivodikunnalla 4 on oma innovointiohjelma) suuntautuvaa yhdistettyä lähestymistapaa, 
jota noudattaen kyseinen temaattinen ala pannaan täytäntöön.  
Rajat ylittävät ohjelmat perustuvat hyvin suurelta osin alhaalta ylöspäin suuntautuvaan 
lähestymistapaan ja osallistavat merkittävästi alueellisia ja paikallisia sidosryhmiä. Rajat 
ylittäviin hankkeisiin liittyy kuitenkin monenlaisia ongelmia, kuten kieli- ja kulttuurimuurit. 
Tällaisissa tapauksissa pannaan täytäntöön aineettomampia hankkeita siten, että tuetaan 
rajat ylittävää taloudellista vuorovaikutusta.  
Joissakin tapauksissa on osoittautunut, että liian monet hallinnon tasot saattavat estää 
hankkeiden tuloksellisen kehittämisen. Esimerkiksi Kreikassa keskushallinto ei ottanut 
paikallishallintoa mukaan vaan otti edunsaajat suoraan mukaan resurssitehokkaiden 
järjestelmien täytäntöönpanoon. Tätä lähestymistapaa noudattamalla vältyttiin 
todennäköisesti merkittäviltä hallinnollisilta ponnistuksilta.  
Vaikka tapaustutkimukset eroavat toisistaan temaattiselta suuntautumiseltaan ja 
hallinnoltaan, ne ovat vain vähäinen osoitus siitä, miten Lissabonin strategiaa pannaan 
unionissa täytäntöön. Tapaustutkimuksista käy kuitenkin ilmi, että täytäntöönpanoprosessi 
koskee hankkeiden lisäksi myös koko ohjelmien hallinnointikiertoa ja laajempaa 
asiayhteyttä.  

 
4  Hallinnollinen alue Puolassa. 
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Vuonna 2008 alkanut rahoituskriisi vaikutti kuitenkin merkittävästi nykyiseen, vuosia 2007–
2013 koskevaan ohjelmakauteen. Koska Lissabonin strategia laadittiin ennen vuotta 2008, 
jotkin näkökulmat olivat epäasianmukaisia eikä niitä edellytetty kriisiaikana. Vaikka 
Lissabonin strategia eteni oikeaan suuntaan, sen täytäntöönpano oli jossakin määrin 
epäjohdonmukaista, minkä vuoksi jäsenvaltiot katsoivat, että koko toimen käytännön 
merkitys jäi vähäiseksi.  

Lippulaivahankkeita koskevat toimintasuunnitelmat 

Lippulaivahankkeiden täytäntöönpanosuunnitelman havainnollistamiseksi hankkeet liitettiin 
yleiseen toimintasuunnitelmien verkostoon; kussakin tapauksessa kysyttiin, kuka tekee 
mitäkin, millä tasolla, milloin ja miten, ja vastattiin näihin kysymyksiin. Yksityiskohtaisia 
kaaviokuvia laadittiin kutakin lippulaivahanketta varten, mutta niiden täytäntöönpanoon 
nähden ei noudateta yhteistä lähestymistapaa. Tietyissä lippulaivahankkeissa ennakoidaan 
merkittävien toimien toteuttamista EU:ssa lyhyellä aikavälillä (esimerkiksi 
"Digitaalistrategia" ja "Teollisuuspolitiikka"), kun taas toisia lippulaivahankkeita pannaan 
täytäntöön jäsenvaltioissa keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä (esimerkiksi "Köyhyyden ja 
sosiaalisen syrjäytymisen torjunnan eurooppalainen foorumi").  
Luonnehtiminen lyhyen, keskipitkän tai pitkän aikavälin toimenpiteeksi riippuu 
jäsenvaltiosta ja sen vastaavista hallinnollisista rakenteista. Kehittyneemmillä alueilla 
lyhyellä aikavälillä täytäntöön pantavat toimet ovat usein pitkän aikavälin kysymyksiä 
vähemmän kehittyneillä alueilla. Varoja ja poliittisia välineitä tarkasteltaessa on sitä vastoin 
näkyvissä varsin yleisenä toistuva kuvio. Siinä, missä Horisontti 2020 on enemmän tai 
vähemmän yleinen väline, joka on merkittävässä asemassa lähes kaikkien lippulaiva-
aloitteiden kannalta, muissa välineissä keskitytään tarkastelemaan erityisiä toimia. 
Koheesiopolitiikan alalla on havaittavissa selvä tehtävänjako: EAKR:stä katetaan aineelliset 
tekijät (eli fyysinen infrastruktuuri) ja ESR:stä aineettomat tekijät (kuten 
henkilöstövoimavarat ja osaaminen). Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto 
ja Euroopan meri- ja kalatalousrahasto täydentävät EAKR:ää omilla toimialoillaan, ja 
koheesiorahasto vastaa soveltuvilta osin aineellisista tekijöistä, jotka liittyvät pääasiassa 
"Resurssitehokas Eurooppa" -lippulaivahankkeeseen. 
Jokainen toimintasuunnitelma kattaa kuitenkin unionissa, jäsenvaltioissa, alueellisesti ja 
paikallisesti toteutettavat toimet. Toimet on lueteltu yksityiskohtaisesti ja ryhmitelty 
sellaisten jäsenvaltioiden kesken, joissa suurin osa alueista on siirtymävaiheessa tai 
pidemmälle kehittyneitä, ja sellaisten jäsenvaltioiden kesken, joissa suurin osa alueista on 
vähemmän kehittyneitä. Seuraavissa kappaleissa esitetään tiivistelmä 
toimintasuunnitelmista.  
Innovaatiounioni-lippulaivahankkeen tavoitteena on tukea tutkimusta, kehitystä ja 
innovointia sellaisilla aloilla kuin ilmastonmuutos, energia- ja resurssitehokkuus, 
terveydenhoito ja demografinen muutos. Lippulaivahankkeen avulla olisi tarkoitus luoda 
yhteisvaikutusta eri politiikkojen ja välineiden välillä unionissa ja jäsenvaltioissa. 
Toiminnassa ovat osallisina eri unionin välineet (kuten seitsemäs tutkimuksen 
puiteohjelma, elinikäisen oppimisen ohjelma, EAKR, ESR ja niin edelleen), erityisesti tällä 
nimenomaisella temaattisella alalla, mutta jäsenvaltioissa noudatetaan myös alaan liittyviä 
kansallisia ja alueellisia politiikkoja ja ohjelmia. Lippulaivahanke tarjoaa mahdollisuuden 
perustaa yhtenäinen innovointikehys; samalla on kuitenkin saavutettava kompromissi 
koheesion tavoittelun ja osaamisen edistämisen välillä. Yhtäältä maailmanlaajuinen kilpailu 
on kiristynyt ja toisaalta julkinen rahoitus on vähäistä ja toimintaympäristö sirpaloitunut. 
EU:ssa on pantu merkille lyhyellä aikavälillä laajamittainen toimenpiteiden sarja, joka on 
toteutettu kehyksen määrittelemiseksi ja standardoimiseksi ja erityisten tukijärjestelmien 
käynnistämiseksi (esimerkiksi tutkijoiden liikkuvuuden alalla). Näillä toimenpiteillä 
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kohennetaan johdonmukaisuutta ja suorituskykyä keskipitkällä aikavälillä, millä edistetään 
Euroopan tutkimusaluetta pitkällä aikavälillä. Jäsenvaltioissa ja paikallisesti ja alueellisesti 
ei tarvita uusia uraauurtavia edistysaskelia. Sen sijaan on toteutettava jatkuvia ja 
johdonmukaisia toimenpiteitä, joilla parannetaan olemassa olevia rakenteita, mukautetaan 
ja sovitetaan yhteen välineitä sekä parannetaan tutkimusinfrastruktuuria. 
Digitaalistrategiaa koskevan lippulaivahankkeen tarkoituksena on tukea digitaalisia 
sisämarkkinoita siten, että parannetaan nopeita ja erittäin nopeita internet-yhteyksiä sekä 
yhteentoimivia sovelluksia. Tähän kuuluu laajakaistan asettaminen saataville kaikilla 
unionin alueilla vuoteen 2013 mennessä, internet-yhteyksien nopeuden lisääminen 
(vähintään 30 megabittiin) vuoteen 2020 mennessä ja se, että vähintään 50 prosentissa 
unionin kotitalouksista on oltava yli 100 megabitin internet-yhteys. Lippulaivahankkeessa 
keskitytään tieto- ja viestintätekniikkaa koskevien "aineellisten" ja "aineettomien" 
tekijöiden laaja-alaiseen kohentamiseen. Tieto- ja viestintätekniikkaa koskevaan 
yhtenäismarkkinakehykseen liittyvä potentiaali ja tieto- ja viestintätekniikan markkinoiden 
potentiaalinen vetovoima ovat tähän aloitteeseen liittyviä tärkeitä menestystekijöitä. 
Toisaalta markkinasuuntautuneisuus saattaa myös aiheuttaa häiriöitä markkinoilla, mikä 
edellyttää jonkinlaista julkista interventiota. Tämä pitää erityisesti paikkansa EU-12:ssa, 
jossa tieto- ja viestintätekninen perusinfrastruktuuri on usein puutteellinen. Unionissa 
ennakoidaan lyhyellä aikavälillä sellaisen oikeudellisen ja menettelyllisen kehyksen 
luomista, joka kattaa jäsenvaltioille tarkoitetun ohjauksen. Tämä johtaa valmiuksiltaan 
asianmukaisten unionin virastojen perustamiseen ja yhteentoimivan ja rajat ylittävän 
verkoston luomiseen keskipitkällä aikavälillä sekä unionin laajuisen sähköisen hallinnon 
käyttöönottoon pitkällä aikavälillä. Jäsenvaltioissa, paikallisesti ja alueellisesti kiinnitetään 
huomiota tieto- ja viestintäteknisten taitojen edistämiseen lyhyellä ja keskipitkällä 
aikavälillä sekä infrastruktuurin kohentamiseen keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. 
Lippulaivahankkeessa "Globalisaation aikakauden teollisuuspolitiikka" keskitytään 
taloutta, liiketoimintaa ja työvoimaa koskeviin näkökulmiin, kuten innovointiin, 
resurssitehokkuuteen, liiketoimintaympäristöön, yhtenäismarkkinoihin ja pk-yrityksille 
tarkoitetun tuen parantamiseen. Näin laaja teemojen kirjo saattaa kuitenkin vaikeuttaa 
keskittymistä, ja jäsenvaltioiden välinen kilpailu, puutteellinen koordinaatio ja olemassa 
olevien eroavuuksien kärjistyminen uhkaavat myös tehokkuutta. Unionissa toiminnan 
kulmakivenä on EU:n teollisuuspolitiikan käyttöön ottaminen lyhyellä aikavälillä siihen 
liittyvine säännöksineen ja ohjaustoimineen. Keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä 
merkittävimmiksi haasteiksi on määritelty monialainen lähestymistapa teollisuuspolitiikkaan 
nähden, EU:n normien parantaminen ja resurssitehokkuuden edistäminen.  
Jäsenvaltioissa, paikallisesti ja alueellisesti kiinnitetään lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä 
huomiota taitojen parantamiseen, pk-yrityksiin kohdistuvan hallinnollisen rasituksen 
vähentämiseen ja pk-yrityksien kannalta vakaan ja luotettavan toimintaympäristön 
luomiseen. Teollisuudenalojen rakenneuudistus ja resurssitehokkuuden parantaminen 
mainitaan keskipitkää aikaväliä silmällä pitäen, ja telematiikan käyttö ja tehokkaiden 
liikenne- ja logistiikkaverkkojen perustaminen ovat pitkän aikavälin kysymyksiä.  
Resurssitehokas Eurooppa -lippulaivahanke kattaa hyvin laajan alan, joka koskee 
resurssitehokkuutta ja ympäristönsuojelua kaikissa unionin ja kansallisissa politiikoissa ja 
ohjelmissa korostaen teeman monialaisuutta. Monialaisuuden vuoksi tehokkuutta ja 
vaikuttavuutta on mahdollista tuottaa ainoastaan EU:n laajuisen täytäntöönpanon avulla. 
EU:n nopeasti kasvava ympäristöystävällinen teollisuus voi olla vaikuttava 
maailmanlaajuinen valtti. Samalla globalisoitunut teollinen kilpailu uhkaa unionin 
teollisuutta edullisine tuotteineen ja alhaisine ympäristönormeineen, jolloin 
resurssitehokkuutta koskevien ankarien oikeudellisten muutosten hyväksyminen on 
vähemmän myönteinen asia. EU:ssa harkitaan useiden toimenpiteiden täytäntöönpanoa 
lyhyellä aikavälillä: toimenpiteet kattavat muun muassa uusien näkemyksien ja 
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strategioiden hahmottelemisen (esimerkiksi biologisen monimuotoisuuden alalla), olemassa 
olevien politiikkojen tarkistamisen ja rahoitusalan välineiden, rakenteiden ja 
valvontamääräyksien välityksellä tapahtuvan käyttöönoton. Keskipitkällä aikavälillä 
tarkastellaan konkreettisten välineiden käyttöön ottamista (kuten esimerkiksi 
elinkaariarviointi, ympäristömerkinnät, ympäristöystävälliset hankinnat ja niin edelleen), 
mikä johtaa tutkimusalan pitkän aikavälin tukemiseen, markkinapohjaisten välineiden 
käyttöön ottamiseen ja haitallisten tukien kumoamiseen. Jäsenvaltioissa, paikallisesti ja 
alueellisesti kiinnitetään lyhyellä aikavälillä huomiota oikeudellisen ja hallinnollisen 
kehyksen saattamiseen päätökseen (tarvittaessa), mikä johtaa erityistoimenpiteiden 
konkreettiseen täytäntöönpanoon keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä (kuten esimerkiksi 
rakennuksien energiatehokkuus, varastointitekniikan kehittäminen, verokannustimien 
käyttöön ottaminen ja niin edelleen). 
Lippulaivahankkeessa "Nuoret liikkeellä" tarkastellaan korkean nuorisotyöttömyyden 
ongelman ratkaisemista ehdottamalla toimenpiteitä, jotka koskevat koulutuksellista ja 
ammatillista liikkuvuutta ja työmarkkinoille pääsyn helpottamista. Jäsenvaltioiden 
politiikkojen ja järjestelmien koordinoinnista ja yhteensovittamisesta aiheutuvat ilmiselvät 
hyödyt ovat kuitenkin tietyssä mielessä uhattuina. Tämä johtuu siitä, että kestää kauan 
ennen kuin koulutusalan investoinnit tuottavat tuloksia, ja yhteydet paikallisiin 
työmarkkinoihin ja aivovuoto saattavat myös aiheuttaa ongelmia. EU:ssa lyhyen aikavälin 
haaste liittyy sellaisen koulutusalan nykyaikaistamissuunnitelman määrittelyyn, joka on 
tarkoitus panna täytäntöön asiaankuuluvien ohjelmien (esimerkiksi Erasmus, Leonardo da 
Vinci, Comenius, Grundtvig, Erasmus Mundus, Tempus) yhteydessä keskipitkällä aikavälillä. 
Jäsenvaltioissa sekä paikallisesti ja alueellisesti kiinnitetään huomiota siihen, että on 
välittömästi parannettava pääsyä työmarkkinoille, samalla kun infrastruktuuriin ja 
henkilöstövoimavaroihin tehtävillä investoinneilla ja tutkintokehyksien käyttöönotolla 
keskipitkällä aikavälillä olisi tarkoitus parantaa opetusalaan liittyviä tuloksia ja vähentää 
koulunkäynnin keskeyttävien määrää pitkällä aikavälillä.  
"Uuden osaamisen ja työllisyyden ohjelma" -lippulaivahanke liittyy läheisesti "Nuoret 
liikkeellä" -lippulaivahankkeeseen; kyseisessä hankkeessa painotetaan ammatillista 
koulutusta korostaen kysyntään perustuvaa koulutusta ja työssä oppimista. Suurin 
huolenaihe liittyy taitojen mukauttamiseen työmarkkinoiden vaatimuksiin ja EU:n 
laajuiseen yhteensovittamiseen. Kansalliset toimivallat aiheuttavat tältä osin vakavia 
ongelmia, ja kansalliset hallinnonalat saattavat olla liian heikkoja tai liian hitaita 
mukautuakseen yrityksien nopeasti muuttuviin tarpeisiin, minkä vuoksi on painotettu 
työssä oppimiseen perustuvaa lähestymistapaa. EU:ssa painotetaan lyhyellä aikavälillä 
asiaankuuluvien direktiivien ja politiikkojen tarkistamista ja keskipitkällä aikavälillä 
kolmansien valtioiden kansalaisille tarkoitetun integrointirahaston perustamista. 
Jäsenvaltioissa sekä paikallisella ja alueellisella tasolla, joilla tärkeimmät toimet 
toteutetaan, hallinnonalojen olisi keskityttävä lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä 
parantamaan taitoja, investoimaan infrastruktuuriin ja tukemaan itsenäistä 
ammatinharjoittamista ja yrittäjyyttä. Keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä painopiste siirtyy 
konkreettisiin opetus- ja koulutusohjelmiin sekä elinikäisen oppimisen kehyksiin. 
Joustoturvaa koskevien kehyksien laatiminen mainitaan pitkän aikavälin tavoitteena.  
Lippulaivahankkeessa, joka koskee Köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunnan 
eurooppalaista foorumia, tarkastellaan vaurauden ja köyhyyden välistä eroa (ja taustalla 
olevaa työttömyyttä) kaikkialla unionissa. Päätavoitteena on edistää köyhyyden näkyvyyttä 
päivittäisissä asioissa. Aiheesta käytävän, riittävään tietoon perustuvan keskustelun 
helpottamiseksi tarkastellaan myös teoreettisia pohdintoja tukevan asianmukaisen tiedon 
puutetta. Ala ei kuitenkaan ole täysin ongelmaton, koska jäsenvaltioilla ei ole joko kykyä tai 
halua (monista eri syistä) toteuttaa tarvittavia toimia. EU:ssa näyttöön perustuvan 
tutkimuksen levittäminen lyhyellä aikavälillä on ehdoton edellytys, minkä olisi johdettava 
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osuus- ja yhteisötalouden ja kumppanuuden tukemiseen keskipitkällä aikavälillä. 
Jäsenvaltioissa sekä paikallisella ja alueellisella tasolla, joilla tärkeimmät toimet 
toteutetaan, hallinnonalojen olisi keskityttävä lyhyellä aikavälillä parantamaan politiikkoja 
ja koordinointia näyttöön perustuvan tutkimuksen tuella keskipitkällä aikavälillä, minkä olisi 
johdettava tehokkaaseen maahanmuuton hallintaan ja opetuksen ja koulutuksen 
joustavuuteen pitkällä aikavälillä. 

Tärkeimpiä havaintoja ja suosituksia 

Analysoitaessa lippulaivahankkeiden täytäntöönpanoon liittyviä tekijöitä käy ilmi, että 
hankkeita määriteltäessä pyrittiin parantamaan Eurooppa 2020 -strategian 
täytäntöönpanon ohjausta. Tavoitetta ei kuitenkaan ole otettu huomioon kehitettäessä 
politiikkoja. Tutkimustuloksien perusteella esitetään seuraavat suositukset, jotta 
parannetaan lippulaivahankkeiden integrointia poliittisiin välineisiin ja varmistetaan niiden 
yhtenäinen mukauttaminen seuraavalla ohjelmakaudella. Lissabonin strategiaa täytäntöön 
pantaessa saatujen kokemuksien perusteella olisi parannettava strategioiden 
täytäntöönpanoa tulevaisuudessa.  

Nykyisen koheesiopolitiikan ohjelmakauden mukauttaminen Lissabonin 
strategiaan Euroopan unionissa 

Lissabonin strategia oli enemmänkin ylhäältä alaspäin suuntautuva strategia, jolta puuttui 
tietyllä tavalla jäsenvaltioiden omistajuus. Näin ollen on syytä purkaa strategiset ja 
abstraktit käsitteet ja muuttaa ne maanläheisiksi hankesuunnitelmiksi, jotka ovat 
ymmärrettävissä ja hyväksyttävissä paikallisesti. Tämä on ratkaisevan tärkeää sekä 
ohjelmointi- että kuulemisprosessin mutta myös täytäntöönpanon kannalta, koska tällöin 
on helpompi suunnata ohjelmointia toteuttavien elimien ja vastaanottajien toimintaa. 
Näiden hankesuunnitelmien on oltava suuntaa antavia, jolloin tarvittavia valmiuksia 
omaksuneet sidosryhmät voivat suunnitella omaa toimintaansa tukien samalla vähemmän 
valmiuksia omaksuneiden tahojen suorituskykyä. Toimenpideohjelmista myönnettävä 
kehystuki on myös osoittautunut hyödylliseksi investoinniksi, joka mahdollistaa avun ja 
ohjeistuksen antamisen paikallisesti.  
1. Unionin strategioiden katsotaan tällä hetkellä olevan edelleen irrallisia ja sovellettaviksi 

kelpaamattomia. On syytä purkaa unionin strategiat ja käsitteet ja muuttaa ne 
ymmärrettäviksi ja soveltamiskelpoisiksi toimenpiteiksi, jotka ovat hyväksyttävissä 
paikallisesti ja alueellisesti.  

2. Hallintoviranomaiset ovat sisällyttäneet korvamerkintäkoodit seurantajärjestelmään. 
Nyt niitä käytetään standardinomaisena indikaattorina. Tähän "oppimisvaikutukseen" 
perustuvan lisäarvon tuottamiseksi olisi hyödyllistä säilyttää korvamerkintäkoodit ja 
hyödyntää niitä tulevien kohdentamistoimien yhteydessä pyrittäessä saavuttamaan 
Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet.  

3. On suositeltavaa, että otetaan käyttöön säännöksiä, jotka koskevat ohjelmien 
täytäntöönpanon edistymisen (kuten taloudellista suorituskykyä koskevassa 
arvioinnissa todetaan) ja "korvamerkintäindikaattorien" muutoksen välistä 
automatisoimista. Vuosista 2007–2013 alkaen ohjelmille on annettu 
korvamerkintäkoodi toimenpidetasolla, ja olisi hyödyllistä ottaa käyttöön 
laskentakaava, jolla lasketaan rahoitusosuuden persentiili kutakin toimenpidettä 
kohden ja jolla arvioidaan automaattisesti korvamerkintäkoodeja koskevaa edistymistä 
taloudelliseen edistymiseen nähden. Ohjelmaa on helppo tarkistaa myöhemmässä 
vaiheessa joko toimenpidetasolla tai persentiilejä koskevien laskentakaavojen avulla. 
Tällaista lähestymistapaa noudattamalla saadaan tarkoituksenmukainen käsitys 
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vallitsevista tosiasioista lähes ilman minkäänlaista hallinnollista rasitusta, mikä on 
hallintoviranomaisten ja valvontayksikköjen pysyvä tavoite.  

4. Pyrittäessä varmistamaan yhtenevyys unionin ja kansallisten välineiden välillä on 
otettava huomioon käytössä olevien eri välineiden välisen yhteisvaikutuksen hallinta. 

Lippulaivahankkeiden täytäntöönpano koheesiopolitiikan välineiden avulla 

Eurooppa 2020 -strategiassa hahmoteltiin lippulaivahankkeita jäsenvaltioiden 
osallistamisen parantamiseksi. Tämä lähestymistapa ei kuitenkaan ole vielä saavuttanut 
jäsenvaltioita, eikä tilanne muutu, ellei unionin rahoitusvälineitä panna jatkuvasti 
täytäntöön.  

Suosituksia – Euroopan unioni 

5. Koska nämä aloitteet muodostavat keskeisen osan Eurooppa 2020 -strategiasta, on 
syytä tarkastella mukauttamisen ja yhteensovittamisen puutetta koheesiopolitiikan ja 
Eurooppa 2020 -strategian välillä.  

6. Kaikki lippulaivahankkeet on asemoitava siten, että jäsenvaltioiden edustajat kaikilla 
tasoilla ovat tietoisia niiden olemassaolosta.  

7. Alueellinen koheesio olisi otettava huomioon, kun laaditaan lippulaivahankkeita 
koskevia toimintasuunnitelmia ja pannaan lippulaivahankkeita täytäntöön.  

8. Koheesiopolitiikan mukauttaminen Eurooppa 2020 -strategiaan edellyttää 
koheesiopolitiikan rahoituksen kohdentamista lippulaivahankkeisiin mutta myös 
asianmukaisten kehysolojen varmistamista. Koheesiopolitiikan toimien taustalla olevaa 
ajatusmallia on kohdistettava rakenteellisen ja lainsäädännöllisen muutoksen aloihin ja 
valmiuksien parantamiseen. 

9. Lippulaivahankkeiden ja EAKR:n ja ESR:n välistä johdonmukaisuutta on parannettava, 
ja se on määriteltävä koheesiopolitiikan välineitä koskevissa yleisissä säännöksissä. 

10. Rakennerahastojen arviointia varten määriteltyjen indikaattorien on ilmennettävä 
lippulaivahankkeiden tavoitteita. 

11. On vältettävä prosesseihin ja raportointivelvoitteisiin liittyvät päällekkäisyydet ja 
taattava avoimuus. 

Suosituksia – jäsenvaltiot 

12. Toimenpideohjelmia määriteltäessä määrärahoja olisi kohdennettava selvästi 
lippulaivahankkeita koskevien toimintasuunnitelmien mukaisesti.  

13. Jäsenvaltioiden olisi otettava huomioon lippulaivahankkeiden tavoitteet ja pyrkimykset 
laatiessaan kumppanuussopimuksiaan.  

14. Kun otetaan huomioon, että lippulaivahankkeita koskevat näkökulmat 
kumppanuussopimuksissa ja niihin perustuvissa toimenpideohjelmissa eivät johtaneet 
lisävarojen myöntämiseen tai muunlaisiin etuihin, olisi harkittava jäsenvaltioille 
tarkoitettujen kannustimien käyttöönottoa, jotta lippulaivahankkeiden integrointi ei jää 
pelkkien puheiden tasolle tai typisty asiaankuuluvien interventiokoodien valvomiseksi. 
Lopulta olisi pantava täytäntöön uraauurtavia hankkeita, joissa viitataan johonkin 
lippulaivahankkeeseen, esimerkiksi "aineellisen infrastruktuurin standardihankkeiden" 
sijaan. Tämä pätee erityisesti EU-12:n jäsenvaltioiden tapauksessa. 
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Euroopan parlamentin osallistuminen täytäntöönpanoprosessiin 

Euroopan parlamentti voi osallistua merkittävällä tavalla sellaisten toimien varhaisiin 
vaiheisiin, joissa määritellään lippulaivahankkeiden täytäntöönpanokehys. Tämä koskee niin 
toimintasuunnitelmissa määriteltyjä aiheita (eli EU:ssa toteutettavia lyhyen ja keskipitkän 
aikavälin toimia, jotka liittyvät pääasiassa A-tyypin ja mahdollisesti C-tyypin 
toimenpiteisiin) kuin rakennerahastoista annettujen säännöksien lopullista versiota 
koskevien kuulemismenettelyjen muotoa.  
15. Euroopan parlamentin olisi varmistettava, että koheesiopolitiikan rahoitus mukautetaan 

toimintasuunnitelmissa esiteltyihin toimenpiteisiin nähden ja toimintasuunnitelmien eri 
vaiheiden kansallista täytäntöönpanoa valvotaan. 

16. Lippulaivahankkeiden monitahoisuuden ja temaattisen laaja-alaisuuden vuoksi on 
suositeltavaa, että edistymistä seurataan kattavasti (esimerkiksi noudattamalla 
lippulaivahankkeita koskeviin tiedonantoihin perustuvia käsitekarttoja, joissa mainitaan 
aikaisemmat ja tulevat asiakirjat). Tällä hetkellä seuranta voi vielä olla kehittymätöntä 
ja siinä voidaan keskittyä tukiasiakirjojen laatimiseen, mutta lyhyellä ja keskipitkällä 
aikavälillä sitä on kehitettävä ja siihen on pyrittävä sisällyttämään uusia tekijöitä, kuten 
säännöksien ja EU:ssa lippulaivahankkeiden perusteella kehitettyjen uusien 
strategioiden tarkistaminen. Tätä seurantaa olisi mahdollista jäsentää joko 
alakohtaisesti lippulaivahankkeiden aihepiirien mukaisesti (kiinnittäen huomiota 
näkyvyyteen ja ymmärrettävyyteen) tai monialaisesti kyseessä olevien "tuotetyyppien" 
perusteella (esimerkiksi politiikat, säännökset, rakenteet ja seuranta, jolloin 
kiinnitetään huomiota tehokkuuteen ja koordinointiin). 

17. Samoin kuin lippulaivahankkeiden seurannan kohdalla, voitaisiin hyödyntää työryhmien 
tai komiteoiden aihekohtaista panosta. Tässä tapauksessa ala- ja aihekohtaista 
rakennetta on helpompi hallinnoida perustamalla kyseistä aihetta tarkastelevia 
työryhmiä, joihin kuuluu alan asiantuntijoita. 

 

Alueellinen ja paikallinen osallisuus 

Alueellista ja paikallista osallistumista täytäntöönpanoon ei rajoiteta koskemaan alueellisia 
ja paikallisia hallinnonaloja. Joissakin tapauksissa muut sidosryhmät ovat osoittautuneet 
paremmiksi kumppaneiksi unionin rahoitustuen tehokkaan ja vaikuttavan käytön kannalta. 
Alueellisesti ja paikallisesti olisi kuitenkin saatava laajempi käsitys ohjelmasta.  

Suosituksia – Euroopan unioni 

18. Alueellisten ja paikallisten viranomaisten olisi sisällytettävä konkreettisia suuntaa 
antavia ehdotuksia säännöksiin liittyviin tukiasiakirjoihin. On syytä olettaa, että 
useimmilla alueellisilla ja paikallisilla viranomaisilla ei ole valmiuksia tai halua osallistua 
lippulaivahankkeita koskevaan korkeamman tason strategiaan, erityisesti kun otetaan 
huomioon, että lisärahoitusta ei ole tiedossa. Niinpä mitä helpompi suuntaa antavia 
ehdotuksia on noudattaa ja mitä lähempänä paikallistasoa ne ovat, sen 
todennäköisemmin ne pannaan täytäntöön. 

Suosituksia – jäsenvaltiot 

19. Olisi edistettävä alueellisten ja paikallisten viranomaisten välisten alueellisten 
sopimuksien kehittämistä, jotta parannetaan kumppanuussopimuksien 
täytäntöönpanoa. 
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20. Alueelliset ja paikalliset viranomaiset eivät osallistu riittävästi unionin strategioiden 
täytäntöönpanoon, ja monissa tapauksissa olisi tarvetta paremmalle ja kattavammalle 
osaamisen siirtämiselle. Tässäkin tapauksessa jäsenvaltioiden tehtävänä on taata 
jatkuva osaamisen siirto.  

21. Alueellisten ja paikallisten viranomaisten olisi osallistuttava ohjelmointi- ja 
kuulemisprosesseihin viranomaisten kannalta asianmukaisilla tavoilla, jotka tuottavat 
merkityksellisiä tuloksia. Viranomaisille olisi esiteltävä konkreettisia suuntaa antavia 
toimia hyväksymistä varten tai tarkasteltava vaihtoehtoisia näkemyksiä sen sijaan, että 
viranomaiset otetaan mukaan korkean tason poliittisiin keskusteluihin tai niille 
esitellään ennalta päätettyjä ratkaisuja, joista ei neuvotella.  

22. Olisi edistettävä kokemuksien vaihtoa ja parhaiden käytäntöjen levittämistä siten, että 
annetaan helppoja, vaiheittaisia ohjeita Eurooppa 2020 -strategiaan liittyvien toimien 
täytäntöön panemiseksi ja taataan käyttötukipalvelut. 


