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EHDOTUKSET

Aluekehitysvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa budjettivaliokuntaa sisällyttämään seuraavat 
ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1. panee merkille, että toissijaisuusperiaatteen mukaisesti pitkän aikavälin sosioekonomisten 
strategioiden kehittäminen ja EU:n politiikkojen täytäntöönpano ovat useiden julkisten 
organisaatioiden vastuulla, ja toteaa, että näitä organisaatioita ovat esimerkiksi EU:n 
toimielimet, hallituksen ministeriöt, alue- tai paikallishallinnon yksiköt ja erillisvirastot;

2. korostaa, että nämä organisaatiot tarvitsevat nykyaikaisia hallinnon ja johtamisen 
valmiuksia, jotta ne voivat laatia perusteltuja ja toisiinsa liittyviä tulevaisuuteen 
suuntautuvia strategioita ja edistää näin eri alojen politiikkojen laatua ja tuloksellisuutta;

3. korostaa, että Euroopan sosiaalirahastosta (ESR) ja Euroopan aluekehitysrahastosta 
(EAKR) on saatavilla rahoitusta institutionaalisten ja hallinnollisten valmiuksien 
vahvistamiseen kansallisella, alueellisella tai paikallisella tasolla, esimerkiksi 
henkilöstöhallinnon nykyaikaistamiseen, julkishallinnon roolien ja toimivaltuuksien 
uudelleenjärjestelemiseen, korruption torjuntaan, yritysten hallinnollisen rasitteen 
vähentämiseen, alue- ja paikallishallinnon vahvistamiseen, työmarkkinaosapuolten ja 
kansalaisjärjestöjen tukemiseen, poliittisten prosessien nykyaikaistamiseen ja 
investointeihin julkisiin investointihankkeisiin eri sähköisen hallinnon aloilla; 

4. katsoo, että monivuotinen rahoituskehys on erittäin tärkeä väline Euroopan yhdentymisen 
pitkän aikavälin suunnittelussa ja sen avulla voidaan ottaa huomioon 
Eurooppa-perspektiivi ja unionin lisäarvo; kehottaa kuitenkin koordinoimaan paremmin 
EU:n talousarviota ja jäsenvaltioiden kansallisia talousarvioita ja käyttämään julkisia 
varoja aina suunnittelusta täytäntöönpanoon siten, että varmistetaan niiden nykyistä 
parempi täydentävyys;

5. korostaa, että koheesiopolitiikan monivuotisen, pitkän aikavälin ja horisontaalisen 
luonteen vuoksi sen suunnittelussa on suuntauduttava vahvasti tulevaisuuteen, ja toteaa, 
että koheesiopolitiikka muodostaa merkittävän osan EU:n talousarviosta, joten sen on 
oltava näkyvällä paikalla tulevaisuuteen suuntautuvan talousarvion suunnittelussa;

6. katsoo, että koheesiopolitiikan ja muiden alojen politiikan laatiminen riippuu yhä 
enemmän siitä, että pitkän aikavälin maailmanlaajuiset suuntaukset havaitaan ajoissa; 
suhtautuu tässä yhteydessä myönteisesti useisiin tulevaisuuteen suuntautuviin raportteihin, 
kuten Eurooppa 2030 -hankkeeseen (mietintäryhmän raportti Eurooppa-neuvostolle EU:n 
tulevaisuudesta vuoteen 2030 saakka) ja maailmanlaajuisia suuntauksia vuonna 2030 
koskevaan raporttiin "Global Trends 2030 – Citizens in an Interconnected and Polycentric 
World", jonka Euroopan unionin turvallisuusalan tutkimuslaitos (EUTT) laati osana EU:n 
strategian ja politiikan analysointijärjestelmän (ESPAS) hanketta;

7. suosittaa tällaisten raportointialoitteiden tiiviimpää koordinointia ja sellaisen toimielinten 
välisen järjestelmän perustamista, jolla yksilöidään pitkän aikavälin suuntauksia tärkeissä 
poliittisissa kysymyksissä, joita EU kohtaa; katsoo, että järjestelmään olisi osallistuttava 
henkilöstöä kaikista asiaankuuluvista EU:n toimielimistä ja elimistä, myös alueiden 
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komiteasta.


