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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Euroopan komission seitsemännestä ja kahdeksannesta EU:n koheesiopolitiikkaa 
käsittelevästä kertomuksesta ja strategiakertomuksesta 2013 vuosien 2007–2013 
ohjelmien toteuttamisesta
(2013/2008(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon 24 päivänä marraskuuta 2011 annetun komission kertomuksen ”Seitsemäs 
taloudellista, sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta käsittelevä kertomus” 
(COM(2011)0776) ja siihen liittyvän komission yksiköiden valmisteluasiakirjan 
(SEC(2011)1372),

– ottaa huomioon 26 päivänä kesäkuuta 2013 annetun komission kertomuksen ”Kahdeksas 
taloudellista, sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta käsittelevä kertomus –
Talouskriisin alueellinen ja kaupunkeja koskeva ulottuvuus” (COM(2013)0463) ja siihen 
liittyvän komission yksiköiden valmisteluasiakirjan (SWD(2013)0232),

– ottaa huomioon 18 päivänä huhtikuuta 2013 annetun komission kertomuksen 
”Koheesiopolitiikkaan liittyvä strategiakertomus 2013 vuosien 2007–2013 ohjelmien 
toteuttamisesta” (COM(2013)0210) ja siihen liittyvän komission yksiköiden 
valmisteluasiakirjan (SWD(2013)0129),

– ottaa huomioon 6. lokakuuta 2011 annetun komission ehdotuksen 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 (COM(2011)0615),

– ottaa huomioon 11. maaliskuuta 2009 antamansa päätöslauselman ”Koheesiopolitiikka: 
investointeja reaalitalouteen”1,

– ottaa huomioon 7. lokakuuta 2010 antamansa päätöslauselman EU:n koheesio- ja 
aluepolitiikasta vuoden 2013 jälkeen2,

– ottaa huomioon 20. toukokuuta 2010 antamansa päätöslauselman koheesiopolitiikan 
osuudesta Lissabonin ja Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden saavuttamisessa3,

– ottaa huomioon 6. lokakuuta 2011 annetun komission ehdotuksen Euroopan parlamentin 
ja neuvoston asetukseksi Euroopan aluekehitysrahastoa ja investoinnit kasvuun ja 
työpaikkoihin -tavoitetta koskevista erityissäännöksistä sekä asetuksen (EY) 
N:o 1080/2006 kumoamisesta (COM(2011)0614),

                                               
1 EUVL C 87 E, 1.4.2010, s. 113.
2 EUVL C 371 E, 20.12.2011, s. 39.
3 EUVL C 161 E, 31.5.2011, s. 120.
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– ottaa huomioon lokakuussa 2013 annetun Eurooppa 2020 -strategiaa koskevan alueiden 
komitean neljännen seurantaraportin,

– ottaa huomioon heinäkuussa 2013 julkaistun komission aluepolitiikan pääosaston sekä 
työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden pääosaston yhteisen asiakirjan ”EU Cohesion 
Policy Contributing to Employment and Growth in Europe”,

– ottaa huomioon parlamentin kesäkuussa 2012 julkaiseman tutkimuksen 
"Koheesiopolitiikka vuoden 2013 jälkeen: lainsäädäntöehdotusten kriittinen arviointi”,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 48 artiklan,

– ottaa huomioon aluekehitysvaliokunnan mietinnön sekä työllisyyden ja sosiaaliasioiden 
valiokunnan sekä naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan lausunnot 
(A7-0000/2013),

A. ottaa huomioon, että empiiristen todisteiden mukaan talous- ja rahoituskriisi on 
pysäyttänyt lähentymisprosessin tai jopa kääntänyt sen suuntaa, mikä pahentaa alueiden 
välistä eriarvoisuutta ja päättää pitkän aikakauden, jonka aikana henkilöä kohden lasketun 
BKT:n alueelliset erot ja EU:n työttömyysaste olivat jatkuvasti pienentyneet; toteaa myös, 
että kriisin vaikutukset ovat vakavampia unionin heikoimmilla alueilla;

B. ottaa huomioon, että julkiset varat ovat käyneet vähiin sekä jäsenvaltioissa että EU:ssa ja 
niihin kohdistuu yhä kovempia paineita samalla kun kriisi ja siitä aiheutuva taantuma sekä 
tiettyjen jäsenvaltioiden valtionvelkakriisi ovat pakottaneet jäsenvaltioita toteuttamaan 
merkittäviä ja perusteellisia rakenneuudistuksia palauttaakseen hintojen kilpailukyvyn ja 
julkisen talouden kestävyyden, ja tämän seurauksena on jouduttu leikkaamaan ennen 
kaikkea kasvua edistäviä menoja;

C. ottaa huomioon, että julkisen talouden vakauttamiseen tarvittavat politiikat ovat 
vahvistaneet koheesiopolitiikan roolia ja merkitystä julkisten investointien lähteenä 
etenkin alueellisella tasolla, koska suuressa osassa jäsenvaltioista ja alueista tämän 
politiikan varojen osuus on yli puolet kaikista julkisista investoinneista;

D. ottaa huomioon, että Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden edistämisellä on erittäin 
vahva alueellinen ulottuvuus, joka olisi otettava huomioon seuraavan sukupolven 
ohjelmien valmistelussa ja täytäntöönpanossa koheesiopolitiikan ja EU:n muiden 
investointipolitiikkojen alalla;

E. ottaa huomioon, että koheesiopolitiikassa painopiste on tähän asti ollut pikemminkin
varojen hyödyntämisessä kuin tavoitteiden määrittämisessä ja seurannassa – ja niiden 
saavuttamisen arvioinnissa – kun taas seuranta- ja arviointijärjestelmillä ei ole täysin 
onnistuttu parantamaan alueiden ominaisuuksien, erityispiirteiden ja tarpeiden mukaisesti 
eriytettyjen tavoitteiden määrittämistä;

F. ottaa huomioon, että koheesiopolitiikka on myös vuosien 2014–2020 monivuotisessa 
rahoituskehyksessä tärkein EU:n julkisen rahoituksen lähde ja että koheesiopolitiikan 
uudessa kehyksessä painopiste on kokonaan tarpeessa keskittää investoinnit muutamaan 
tärkeimpänä pidettyyn alaan, kuten työllisyyteen (etenkin nuorten työllisyyteen), 
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ammatilliseen koulutukseen ja koulutukseen, pk-yrityksiin, innovointiin, energia-alaan, 
ympäristöalaan sekä kaupunkikehitykseen ja kaupunkeihin;

G. ottaa huomioon, että seuraavassa koheesiopolitiikkaa koskevassa lainsäädäntökehyksessä 
kumppanuus ja monitasoinen hallinto muodostavat monialaiset yleiset periaatteet älykästä, 
kestävää ja osallistavaa kasvua koskevan unionin strategian toteuttamiselle;

1. toteaa, että nyt on riittävästi näyttöä siitä, että julkisen talouden vakauttamiseen tarvittavat 
politiikat eivät yksin riitä parantamaan kasvua ja edistämään investointeja, joiden avulla 
luodaan laadukkaita ja kestäviä työpaikkoja, jotka myös edellyttävät taloutta tukevia ja 
vielä hyvin haurasta ja vaatimatonta elpymistä edistäviä toimenpiteitä;

2. on huolissaan siitä, että talouskriisin vuoksi erityisesti aluetasolla on puutetta riittävästä 
julkisesta rahoituksesta, jonka avulla Eurooppa 2020 -strategiaa voitaisiin toteuttaa 
asianmukaisella tavalla, ja siitä, että hyvin monet vähemmän kehittyneet jäsenvaltiot ja 
alueet ovat suuressa määrin riippuvaisia koheesiopolitiikan rahoituksesta;

3. katsoo, että vaikka seuraavassa monivuotisessa rahoituskehyksessä koheesiopolitiikkaan 
osoitetut varat ovat melko vähäiset todelliseen tarpeeseen verrattuna, voidaan kasvua 
edistävää politiikkaa kuitenkin tehostaa merkittävällä tavalla varmistamalla varojen 
tehokas käyttö ja synergiavaikutus EU:n talousarvion ja jäsenvaltioiden talousarvioiden 
välillä;

4. katsoo, että vaikka onkin tärkeää noudattaa Eurooppa 2020 -strategiaa, on erittäin tärkeää 
pitää mielessä myös taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen koheesion tavoitteet, jotka 
ovat vaarantuneet vakavasti kriisin seurauksena; kehottaa toteuttamaan päättäväisiä 
toimenpiteitä koheesion ylläpitämiseksi ja korostamaan infrastruktuurihankkeisiin tehtäviä 
investointeja liikenteen, tietoliikenteen ja energia-alan kaltaisilla perusaloilla;

5. katsoo, että – vaikka onkin osoitettu, että paikallis- ja alueviranomaiset osallistuvat 
kumppanuussopimusten valmisteluun – on toteutettava lisätoimenpiteitä 
koheesiopolitiikan, Eurooppa 2020 -strategian ja eurooppalaisen ohjausjakson 
hallintojärjestelmän alueellisen ulottuvuuden vahvistamiseksi varmistamalla toisaalta 
hallinnon eri tasojen todellinen koordinointi ja täydentävyys ja toisaalta näillä tasoilla 
vahvistettujen prioriteettien yhdenmukaisuus kansallisella, alue- ja paikallistasolla 
tunnistettujen tarpeiden ja erityispiirteiden kanssa, samalla kun mahdollistetaan tiettyjen 
toimintapoliittisten kysymysten käsitteleminen tarvittaessa ylhäältä-alas-menetelmää 
käyttäen;

6. toteaa, että koheesiopolitiikalla pystytään parhaiten tarjoamaan Eurooppa 2020 
-strategialle tarvittava alueellinen ulottuvuus, jonka avulla voidaan ryhtyä ratkomaan 
hyvin merkittäviä kasvueroja unionissa ja jäsenvaltioissa ja sitä tosiseikkaa, että 
institutionaalisissa valmiuksissa havaittujen erojen vuoksi eri alueet eivät voi käyttää 
annettuja tavoitteita viitteinä samalla tavoin;

7. on erityisen huolissaan siitä, että kriisin vuoksi köyhyysriskin tai sosiaalisen 
syrjäytymisriskin alaisuudessa elävän väestön määrä on kasvanut huomattavasti etenkin 
lähentymisalueilla ja kaupungeissa, ja katsoo, että näitä ongelmia – jotka heikentävät 
vakavalla tavalla alueiden välisen koheesion ja jotka saattavat vaarantaa unionin 
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kilpailukyvyn keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä – on ryhdyttävä ratkomaan kiireellisesti 
keskittymällä toimenpiteisiin, joilla varmistetaan kestävien ja laadukkaiden työpaikkojen 
luominen ja sosiaalinen osallisuus;

8. korostaa Euroopan sosiaalirahaston roolia inhimilliseen pääomaan liittyvien alueiden 
välisten erojen vähentämisessä sekä Eurooppa 2020 -strategian sosiaalisen ulottuvuuden 
täytäntöönpanossa, sillä tämä rahasto on Euroopan aluekehitysrahaston rinnalla edistänyt 
merkittävästi muutamien tällä hetkellä unionin keskeisten ensisijaisten tavoitteiden 
saavuttamista, nimittäin nuorten työllisyyden ja työmarkkinoiden tukemista, kestävän 
talouden ja kasvun edistämistä, koulunsa keskeyttäneiden määrän vähentämistä sekä 
köyhyyden, syrjinnän ja sosiaalisen syrjäytymisen torjumista;

9. muistuttaa kuitenkin, että vaikka onkin vahvaa näyttöä siitä, että koheesiopolitiikan 
toteuttaminen on nopeutunut ja että ohjelmilla on tuettu merkittävällä tavalla monia aloja, 
joilla investointeja tarvitaan talouden uudistamiseen ja kilpailukyvyn lisäämiseen 
(esimerkiksi tutkimus ja kehitys, pk-yritysten tukeminen, uudelleenteollistaminen, 
sosiaalinen osallisuus sekä koulutus ja ammatillinen koulutus), monien jäsenvaltioiden 
osalta on olemassa riski, että ohjelmia ei saada toteutettua ennen nykyisen ohjelmakauden 
päättymistä;

10. kannustaa jäsenvaltioita tutkimaan synergiavaikutusta koheesiopolitiikan rahoituksen ja 
EU:n muiden rahoituslähteiden (esimerkiksi Euroopan laajuisen liikenneverkon, Euroopan 
laajuisen energiaverkon, Verkkojen Eurooppa -välineen ja muiden ohjelmien) sekä 
Euroopan investointipankin ja Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankin tarjoaman 
rahoituksen välillä; kehottaa jäsenvaltioita yksinkertaistamaan ja parantamaan varojen 
saatavuutta, jotta pk-yrityksiä, paikallisviranomaisia ja muita edunsaajia voidaan 
kannustaa hyödyntämään niitä;

11. on huolissaan siitä, että vaikka arvioinnilla on selvästi keskeinen rooli poliittisessa 
keskustelussa ja oppimisessa, tietojen puutteellisuuden takia ja usein myös sen vuoksi, että 
tietoja on mahdotonta yhdistää, on mahdotonta seurata asianmukaisella tavalla alue- ja 
paikallistasolla tapahtuvaa edistymistä kohti asetettuja tavoitteita, ja pitää alueellisten 
tilastojen laajentamista ja ajantasaistamista sekä tietojen laadun parantamista ensiarvoisen 
tärkeänä;

12. katsoo, etteivät edistymiskertomukset anna täysin selkeää kuvaa koheesiopolitiikan 
toteutuksessa ja asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa tapahtuneesta edistymisestä, mikä 
johtuu joko tietojen puutteellisuudesta asianmukaisella tasolla tai siitä, että yhteys 
annettujen tilastotietojen ja sen välillä, missä määrin seurantaa edellyttävät 
koheesiopolitiikan tavoitteet on saavutettu, ei ole riittävä;

13. pyytää komissiota ja jäsenvaltioita hyödyntämään täysimääräisesti seuraavan 
lainsäädäntökehyksen tarjoamia seuranta- ja arviointityökaluja ohjelmasuunnittelun ja 
täytäntöönpanon laadun parantamiseksi;

14. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä 
jäsenvaltioille.


