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EHDOTUKSET

Aluekehitysvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa kestävän Euroopan unionin poliittisia 
haasteita ja rahoitusta vuoden 2013 jälkeen käsittelevää erityisvaliokuntaa sisällyttämään 
seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1. toteaa, että koheesiopolitiikan merkitys on kasvanut Lissabonin sopimuksen voimaantulon 
ja sopimusta täydentävän kolmannen pilarin (alueellinen koheesio) johdosta; toteaa 
lisäksi, että alueet voivat parhaiten panna tämän politiikan aktiivisesti täytäntöön ja että 
lohkoutuminen on siksi tavoitteiden vastaista;

2. katsoo, että koheesiopolitiikka on tärkeä osa Eurooppa 2020 -strategiaa ja että hyvä 
koheesiopolitiikka on edellytys menestyksekkäälle EU:n yhteiselle toiminnalle;

3. toteaa, että taloudellisen ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden lisäämiseen tarkoitetun 
politiikan onnistuminen on selvästi nähtävissä 27 jäsenvaltion 271 alueella, ja toteaa 
lisäksi, että toissijaisuusperiaate ja monitasoinen hallinto ovat tämän politiikan 
onnistumisen edellytyksiä; vahvistaa parhaita käytäntöjä koskevan kantansa aluepolitiikan 
parhaista käytännöistä ja rakennerahaston käytön esteistä 24. maaliskuuta 2009 
antamassaan päätöslauselmassa1 esitetyssä muodossa;

4. korostaa, että koheesiopolitiikalla on suurin yksittäinen budjetti ja että se on jo 
vuosikymmeniä ollut yksi EU:n tärkeimpiä ja menestyksekkäimpiä politiikkoja;

5. toteaa, että nykyaikaisessa koheesiopolitiikassa on otettava huomioon uudet haasteet ja 
että siksi on asetettava prioriteetteja:

– tarvitsemme kestävää talouskasvua, joka vaikuttaa myönteisesti työmarkkinoihin 
sekä kaupungeissa että maaseudulla

– tarvitsemme toimivan ja nykyaikaisen infrastruktuurin (liikenne, viestintä, 
vesi/jätevesi, jätteet, energia)

– koheesiopolitiikka tarvitsee lisää tukea seuraavilta aloilta:
i) tutkimus, kehitys ja innovointi
ii) koulutus, ammatillinen koulutus ja jatkokoulutus
iii) yhdennetty kaupunkikehitys (mukaan lukien esim. rakennusten 

energiatehokkuuden edistäminen)
iv) sosiaalisen ulottuvuuden vahvistaminen
v) pk-yritykset, jotka toimivat alueiden taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen 

moottoreina;

6. kannattaa Euroopan sosiaalirahaston säilyttämistä ja vahvistamista koheesiopolitiikan 
olennaisena osana; vaatii tehostamaan koordinointia koheesiopolitiikan kanssa 
maaseutualueiden ottamiseksi mukaan asianmukaisesti ja varojen käytön tehostamiseksi;

7. toteaa, että kaikkia alueellisen yhteistyön muotoja on tehostettava;

                                               
1 EUVL C 117 E, 6.5.2010, s. 38.
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8. vaatii erityisesti tukemaan heikoimmassa asemassa olevia 27 jäsenvaltion alueita 
solidaarisuuden hengessä; painottaa samalla vahvan tavoitteen 2 ja hyvien 
siirtymäsäännösten tärkeyttä;

9. katsoo, että politiikkojen lohkoutuminen heikentäisi alueita, koska se lisää pirstaloitumista 
ja koska tavoitteet saavutetaan vain toteuttamalla yhdennettyjä toimia; toteaa, että eri 
alueilla toteutetaan jo nyt erinomaisia toimia muun muassa ilmastonmuutoksen 
hillitsemiseksi, tutkimuksen ja kehityksen sekä innovoinnin edistämiseksi ja teknologian 
kehittämiseksi; viittaa tässä yhteydessä niihin erinomaisiin tuloksiin, jotka komissio esitti 
aluekehitysrahaston (EAKR) ohjelmakauden 2000–2006 jälkiarviointien yhteenvedossa ja 
joita olivat muun muassa 1,4 miljoonan uuden työpaikan luominen, 38 000 
tutkimushankkeen tukeminen ja yli 800 000 pk-yrityksen tukeminen;

10. korostaa, että jotta koheesiopolitiikkaa voi olla menestyksekästä, siihen on varattava 
riittävästi määrärahoja, ja että ne eivät missään tapauksessa voi olla vähäisemmät kuin 
nykyisellä tukikaudella 2007–2013;

11. toteaa, että varat on käytettävä alueilla avoimesti ja tehokkaasti, että niitä on hallinnoitava 
hyvin ja että niitä koskevien sääntöjen on oltava mahdollisimman yksinkertaisia;

12. korostaa, että varojen tehokkaampaa käyttöä voidaan edistää yhdistämällä paremmin 
erilaisia rahoitusvälineitä, kuten tukia, lainoja tai uusiutuvia rahastoja;

13. vaatii, että menojen valvonnassa olisi vastedes kiinnitettävä enemmän huomiota tuloksiin;

14. toteaa, että viiden vuoden toteutusaika on liian lyhyt, koska lupamenettelyt olisivat liian 
pitkiä eivätkä mahdollistaisi varojen tehokasta käyttöä; toteaa, että seitsemän vuoden 
pituinen toteutusaika on aikaisemmin osoittautunut hyväksi ja että toteutusaika ei missään 
tapauksessa saisi olla lyhyempi; painottaa, että seitsemän vuoden toteutusaika, joka kestää 
vuoteen 2020 asti, yhdistyy selkeästi myös Eurooppa 2020 -strategiaan;

15. korostaa, että yhteisrahoitus samoin kuin sääntö n+2 tai n+3 on säilytettävä ja että on 
varattava mahdollisuus joustoon seuraavan ohjelmakauden aikana mahdollisesti 
ilmenevissä epätavallisissa tilanteissa; vaatii, että käyttämättä jääneet varat annetaan 
muiden alueiden käyttöön ja ettei niitä palauteta jäsenvaltioille;

16. toteaa, että koheesiopolitiikassa sijoitettavia, rahastoista peräisin olevia varoja ei saa 
käyttää "sanktiovälineenä" vakaus- ja kasvupaketissa, koska siitä olisi kielteisiä seurauksia 
kyseisille alueille, jäsenvaltioille ja EU:lle;

17. painottaa koheesiopolitiikassa toteutettavien solidaaristen toimien tuottamaa suurta 
eurooppalaista lisäarvoa; selventää, että solidaarisuus ei ole yksisuuntaista, ja painottaa 
siksi, että kaikkien EU:n alueiden on voitava hyötyä koheesiopolitiikasta;

18. katsoo, että sen lisäksi, että koheesiopolitiikalla tuetaan alueita, myös EU:sta tulee sen 
ansiosta näkyvämpi alueilla, ja toteaa, että tämä voitaisiin osoittaa vielä selkeämmin 
parantamalla tiedotusta jäsenvaltioissa;

19. painottaa erityisesti, että koheesiopolitiikka on ainoa eurooppalainen politiikka, joka on 
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sekä "älykäs" ja "ympäristöystävällinen" että "yhdennettävissä" Eurooppa 2020 
-strategiaan; toteaa, että tämä osoittaa jälleen kerran selkeästi koheesiopolitiikan 
merkityksen kokonaisuutena, ja että se samalla on peruste olla pirstaloimatta 
koheesiopolitiikkaa eri budjettikohdiksi;


