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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

koheesiopolitiikan osuudesta Lissabonin tavoitteiden saavuttamisessa
(2009/2235(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 
174−178 artiklan,

– ottaa huomioon Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa ja 
koheesiorahastoa koskevista yleisistä säännöksistä 11. heinäkuuta 2006 annetun 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1083/2006, 

– ottaa huomioon yhteisön koheesiopolitiikan strategisista suuntaviivoista 6. lokakuuta 2006 
tehdyn neuvoston päätöksen (2006/702/EY),

– ottaa huomioon 24. maaliskuuta 2009 antamansa päätöslauselman 
"Rakennerahastoasetuksen täytäntöönpano vuosina 2007–2013: kansallisia 
koheesiostrategioita ja toimenpideohjelmia koskevien neuvottelujen tulokset",

– ottaa huomioon komission 16. elokuuta 2007 annetun tiedonannon "Euroopan alueiden 
kilpailukyvyn parantaminen tutkimus- ja innovaatiotoiminnan avulla: kasvun sekä 
työpaikkojen määrän ja laadun edistäminen" (KOM(2007)0474),  

– ottaa huomioon 14. marraskuuta 2007 päivätyn komission yksiköiden valmisteluasiakirjan 
"Regions delivering innovation through the cohesion policy" (Innovaatioiden 
toteuttaminen alueilla koheesiopolitiikan kautta) (SEC(2007)1547),

– ottaa huomioon komission tiedonannon "Kasvua ja työtä Euroopan tulevaisuuden hyväksi 
− Uusi alku Lissabonin strategialle" (KOM(2005)0024),

– ottaa huomioon komission yksiköiden valmisteluasiakirjan "Lissabonin strategian 
arviointiasiakirja" (SEC(2010)0114),

– ottaa huomioon komission 11. joulukuuta 2007 annetun tiedonannon "Kasvua ja 
työllisyyttä koskevan Lissabonin strategian toteutus jäsenvaltioissa ja alueilla EU:n 
koheesiopolitiikan kautta vuosina 2007–2013" (KOM(2007)0798),

– ottaa huomioon komission 14. toukokuuta 2008 annetun tiedonannon koheesiopolitiikan 
strategioita ja ohjelmia ohjelmakaudella 2007–2013 koskevien neuvottelujen tuloksista 
(KOM(2008)0301),

– ottaa huomioon komission 21. joulukuuta 2009 annetun tiedonannon rakennerahastojen 
täytäntöönpanoa koskevasta 20. vuosikertomuksesta (KOM(2009)0617 lopullinen/2),

– ottaa huomioon ohjelmakauden 2000−2006 jälkiarvioinnit,

– ottaa huomioon komission 24. marraskuuta 2009 päivätyn valmisteluasiakirjan tulevaa 
EU 2020 -strategiaa koskevasta kuulemisesta (KOM(2009)0647),
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– ottaa huomioon 11. helmikuuta 2010 pidetyn Eurooppa-neuvoston epävirallisen 
kokouksen päätelmät,

– ottaa huomioon komission EU 2020 -strategiasta käynnistämän julkisen kuulemisen ja sen 
tulokset (SEC(2010)0116),

– ottaa huomioon komission 3. maaliskuuta 2010 annetun tiedonannon "Eurooppa 2020: 
Älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun strategia" (KOM(2010)2020),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 48 artiklan,

– ottaa huomioon aluekehitysvaliokunnan mietinnön (A6-0000/2010),

A. ottaa huomioon, että vuodesta 2007 alkaen rakennerahastoista annettuihin asetuksiin on 
kuulunut rahoituksen pakollinen kohdentaminen Lissabonin tavoitteiden toteuttamiseen 
EU15-valtioiden osalta, koheesiopolitiikan varojen osoittaminen jäsenvaltioiden ja 
alueiden houkuttelevuuteen, kasvuun ja työllisyyteen,

B. katsoo, että koheesiopolitiikka on erityisesti nykyisen taantuman aikana keskeinen väline 
kasvun ja työllisyyden edistämiseksi EU:ssa sen rahoituksen vakaan määrän ja siinä 
sovellettavan hajautetun hallinnointijärjestelmän takia,

C. ottaa huomioon, että kaksi kolmasosaa julkisen sektorin investoinneista koko EU:ssa tulee 
alueelliselta ja paikalliselta tasolta, että alue- ja paikallisviranomaiset keskittyvät usein 
olennaisiin politiikan valmiuksiin ja että ne ovat keskeisiä toimijoita sekä nykyisen 
Lissabonin strategian että tulevan EU 2020 -strategian täytäntöönpanossa,

D. katsoo, että koheesiopolitiikan on oltava olennainen osa EU 2020 -strategiaa, koska se on 
sisällytetty Lissabonin sopimuksen välineenä saavuttaa sopimuksen tavoitteet,

Koheesiopolitiikka ja Lissabonin strategia 
1. panee merkille, että kauden 2007−2013 ohjelmia koskevista määrärahoista on seitsemän 

vuoden aikana osoitettu Lissabonin ensisijaisille tavoitteille noin 228 miljardia euroa; 
korostaa, että yleisesti määrärahat ylittävät, myös EU12-valtioissa, vaaditut 
prosenttiosuudet;

2. huomauttaa, että määrärahat vaihtelevat huomattavasti jäsenvaltioiden ja tavoitteiden 
välillä; korostaa, että kaikilla alueilla ei ole kaikille sopivaa politiikkaa ja että siihen 
pyrkiminen johtaisi siihen, että mihinkään strategiaan ei voitaisi samastua, ja tuloksena 
olisi heikko täytäntöönpano; 

3. muistuttaa, että jo kaudella 2000−2006, kohdentamismekanismin puutteesta huolimatta, 
koheesiopolitiikan ohjelmien ja Lissabonin strategian välinen yhteys oli vahva, kun 
tutkimukseen ja innovaatioon investoitiin 10,2 miljardia euroa;

4. pitää valitettavana, että ohjelmien myöhästyneen käynnistämisen ja siitä johtuvan menoja 
koskevien tietojen puutteen takia tässä vaiheessa ei voida tarkistaa ohjelman määrärahojen 
ja todellisten menojen vastaavuutta; odottaa innokkaasti komission strategisen 
kertomuksen julkaisua ja pyytää, että sen perusteella järjestetään toimielinten välinen 
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korkean tason keskustelu, jotta voidaan tutkia koheesiopolitiikan osuutta Lissabonin 
tavoitteiden saavuttamisessa ja arvioida tulevia yhteyksiä;

5. arvostelee sitä, että koheesiomenojen vaikutuksesta aluekehitykseen ei ole yleistä arviota; 
kehottaa komissiota arvioimaan rakennerahastojen kohdentamisen alueellista vaikutusta 
Lissabonin strategiaan ja arvioimaan, edistetäänkö kyseisellä järjestelmällä todella 
tasapainoista ja johdonmukaista alueellista kehitystä; 

6. tunnustaa, että tehokkaan arvioinnin on perustuttava indikaattoreihin, joiden avulla 
voidaan vertailla ja yhdistää tietoja alueiden kesken; kehottaa komissiota antamaan 
ehdotuksen arviointi-indikaattoreista ennen vuotta 2010, jotta voidaan antaa keinot 
aikaansaadun vaikutuksen mittaamiseen ja tehdä tarvittavat mukautukset seuraavaa 
ohjelmakautta varten; 

7. pitää valitettavana, että vaikka Lissabonin ohjelman päätavoitteet sisälsivät alun perin 
talouskasvun, työllisyyden ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden, strategian vuonna 2005 
tapahtuneessa uudelleenkäynnistämisessä esitetty suunnitelma ei ollut niin 
kunnianhimoinen ja yhteiskuntaa koskevalla pilarilla oli siinä pienempi asema; 

8. katsoo, että yksi Lissabonin strategian suurimmista rajoituksista on heikko monitasoinen 
hallinta ja alue- ja paikallisviranomaisten ja kansalaisyhteiskunnan riittämätön 
osallistuminen strategian suunnitteluun, täytäntöönpanoon, siitä tiedottamiseen ja sen 
arviointiin; suosittaa, että ne otetaan tulevaisuudessa vahvemmin mukaan kaikissa 
vaiheissa;

9. korostaa, että kumppanuusperiaatteen soveltaminen Lissabonin strategiassa on lisännyt 
paikallis- ja alueviranomaisten sekä talouden ja yhteiskunnan sidosryhmien sitoutumista 
tavoitteisiin ja taannut toimien paremman kestävyyden;

10. panee merkille, että erityisesti alueellisella tasolla on olennainen asema välineenä, jonka 
avulla tavoitetaan lukemattomat EU:ssa asuvat ja tuottavat talouden ja yhteiskunnan 
toimijat, erityisesti pk-yritykset, ja edistetään opetusta ja ammattikoulutusta, tutkimusta, 
innovaatiota ja kehitystä;

11. suosittaa, että kansallisten strategisten viitekehysten ja kansallisten uudistusohjelmien 
välistä vuorovaikutusta edistetään kaikilla tasoilla, myös yhteisön tasolla, 
koheesiopolitiikasta ja Lissabonin strategiasta vastaavien hallintoviranomaisten välillä 
käytävän vahvemman ja säännöllisen vuoropuhelun avulla;

12. arvostaa tuloksia, jotka on tähän mennessä saatu rahoitusjärjestelyvälineiden ja EIP:n 
kanssa tehdyn yhteistyön ansiosta aikaan innovaatioiden ja tutkimuksen edistämisessä 
rahoituksen uusiutuvien lähteiden avulla; tunnustaa niiden investointeja koskevan 
vipuvaikutuksen ja pyytää vahvistamaan niitä, erityisesti, JEREMIE- ja JESSICA-
aloitteita, jotta voidaan taata liike-elämän ja pk-yritysten parempi tukeminen; suosittelee, 
että näitä välineitä koskevia sääntöjä yksinkertaistetaan, jotta edunsaajat voivat käyttää 
niitä enemmän;

Koheesiopolitiikka ja EU 2020 -strategia 
13. pitää myönteisenä tulevaa EU 2020 -strategiaa koskevan komission ehdotuksen antamista; 

korostaa, että tämä strategia on luonteeltaan pitkäaikainen ja että sillä pyritään luomaan 
puite-edellytykset EU:n vakaalle kasvulle, ja hyväksyy määritellyt ensisijaiset tavoitteet; 
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14. arvostaa sitä, että ehdotuksessa on otettu huomioon sosiaalinen ulottuvuus, mutta pitää 
valitettavana, että sillä ei vieläkään ole keskeistä asemaa strategiassa; korostaa, että 
äskettäinen kriisi on osoittanut, että missään kasvua koskevassa strategiassa ei voida jättää 
huomiotta sosiaalista suojelua, palvelujen saatavuutta, köyhyyden ja sosiaalisen 
syrjäytymisen torjuntaa ja laadukkaiden työpaikkojen luomista koskevia tavoitteita;

15. pitää myönteisenä kehotusta kestävämpien ja älykkäiden työpaikkojen luomiseen mutta 
tunnustaa, että uusi taloudellinen malli saattaisi johtaa kustannusten ja etuuksien 
epätasaiseen jakautumiseen yksittäisten jäsenvaltioiden ja alueiden välillä ja sen 
estämiseksi saatetaan siksi tarvita toimintaa unionin tasolla;

16. korostaa, että opetus, koulutus ja innovaatio ovat keskeisiä välineitä EU:n kehityksen 
edistämisessä ja sen tekemisessä kilpailukykyisemmäksi maailmanlaajuisten haasteiden 
edessä; katsoo, että näillä aloilla on investoitava säännöllisesti ja että erityisesti 
innovaatiota pitäisi mitata sen tulosten mukaan;

17. panee merkille, että infrastruktuurin puutteet vaihtelevat edelleen huomattavasti koko 
EU:ssa ja että ne haittaavat sen kasvumahdollisuuksia; katsoo, että liikenteen, energian, 
televiestinnän ja tieto- ja viestintätekniikan infrastruktuurin osalta on luotava todella 
tasapuoliset toimintaedellytykset, että ne olisi sisällytettävä strategiaan ja että ne ovat 
edelleen olennainen osa koheesiopolitiikkaa;

18. pitää myönteisenä rakennerahastojen aseman tunnustamista EU 2020 -strategian 
tavoitteiden saavuttamisessa; korostaa kuitenkin, että koheesiopolitiikka ei ole vain 
vakaiden määrärahojen lähde, vaan sen pääperiaatteet − yhdennetty lähestymistapa, 
monitasoinen hallinta ja todellinen kumppanuus − ovat keskeisiä tekijöitä strategian 
onnistumisessa, ja ne pitäisi sisällyttää siihen täysimääräisesti; 

19. korostaa, että kaikki EU:n alueet kattavan vahvan ja asianmukaisesti rahoitetun 
koheesiopolitiikan on oltava keskeinen osa EU 2020 -strategiaa; katsoo, että tämä 
politiikka ja sen laaja-alainen lähestymistapa ovat edellytys onnistumiselle EU 2020 
-strategian tavoitteiden saavuttamiselle sekä EU:n sosiaalisen, taloudellisen ja alueellisen 
yhteenkuuluvuuden aikaansaamiselle; torjuu kaikki yritykset kansallistaa 
koheesiopolitiikka uudelleen ja pyytää, että alueellista ulottuvuutta tuetaan 
täysimääräisesti EU:n talousarvion tarkistuksessa;

20. korostaa, että koheesiopolitiikka ei ole riippuvainen EU 2020 -strategiasta; korostaa, että 
koheesiopolitiikan ensisijaiset tavoitteet pitäisi mukauttaa EU 2020 -strategian 
tavoitteisiin mutta samalla pitäisi antaa riittävästi joustavuutta alueellisten 
ominaispiirteiden ottamiseksi huomioon ja heikompien alueiden tukemiseksi ratkaisemaan 
yhteiskuntaan ja talouteen liittyvät ongelmansa ja pienentämään eroja; 

21. pyytää kehittämään EU 2020 -strategiaa varten Lissabonin strategiaan verrattuna 
paremman hallintajärjestelmän; suosittaa, että se suunnitellaan ja pannaan täytäntöön 
monitasoista hallintaa koskevan periaatteen mukaisesti, jotta voidaan varmistaa paikallis-
ja alueviranomaisten ja kansalaisyhteiskunnan sidosryhmien suurempi osallistuminen; 

22. katsoo, että alueellisen yhteenkuuluvuuden, joka on sisällytetty Lissabonin sopimukseen 
uutena tavoitteena, on oltava strategian olennainen osa, sillä se on edellytys sen 
tavoitteiden saavuttamiselle;

23. panee merkille, että strategian vahvempi alueellinen ulottuvuus, EU:n alueiden 
ominaispiirteiden huomioon ottaminen ja alue- ja paikallisviranomaisten välitön 
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osallistuminen asiaankuuluvien ohjelmien suunnitteluun ja täytäntöönpanoon johtavat 
kaikilla tasoilla suurempaan sitoutumiseen sen tavoitteisiin ja varmistavat tavoitteiden ja 
tulosten paremman tuntemisen itse paikalla; 

24. panee merkille kaupunkien keskeisen aseman EU 2020 -strategian tavoitteiden 
saavuttamisessa; kehottaa ottamaan niiden kokemuksen ja osuuden huomioon EU 2020 
-strategian ensisijaisten tavoitteiden täytäntöönpanossa erityisesti ilmastonmuutoksen ja 
väestörakenteen muutoksen ja vihreiden investointien osalta; 

25. tunnustaa, että vaikka rakennerahastot ovat erittäin merkittäviä, ne eivät ole ainoa väline 
EU 2020 -strategian täytäntöönpanemiseksi; odottaa komission esittävän konkreettisia 
ehdotuksia koheesiopolitiikan ja nykyisten alakohtaisten toimien vuorovaikutuksen 
aikaansaamiseksi yhdennetyn lähestymistavan mukaisesti; suosittaa ohjelmien 
tavoitteiden, välineiden ja hallintomenettelyjen järkeistämistä ja kyseisten toimien 
ohjelma-ajan mukauttamista;

26. suosittaa, että rakennerahastojen käyttöä koskeva yksinkertaistettu lähestymistapa 
hyväksytään tulevissa sääntelypuitteissa; korostaa, että sääntöjen ja menettelyjen 
yhdenmukaistaminen voi johtaa yksinkertaistettuihin toteuttamisjärjestelmiin ja kannustaa 
mahdollisten edunsaajien osallistumista EU:n osarahoittamiin ohjelmiin;

27. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.
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PERUSTELUT

Nykyisen järjestelmän arviointi
Sekä Lissabonin strategiassa että koheesiopolitiikassa innovaatio sen laajemmassa 
merkityksessä on määritelty tärkeimmäksi välineeksi, jolla edistetään EU:n alueen kehitystä ja 
vahvistetaan sen kilpailukykyä koskevia valmiuksia globalisoituneesta maailmasta tulevia 
haasteita vastaan. Siksi innovaatio on asetettu niiden molempien ytimeen, ja sen strategista 
asemaa on korostettu ennennäkemättömällä tavalla. 
Yhteisön strategisissa suuntaviivoissa vuosiksi 2007−2013 asetettiin EU15-valtioille 
vaatimukseksi (ja suositukseksi EU12-valtioille) kohdentaa vähintään 60 prosenttia ohjelman 
määrärahoista lähentymisalueille ja 75 prosenttia kilpailukyky ja työllisyys -tavoitteen alueille 
Lissabonin tavoitteiden saavuttamiseksi.
Itse asiassa jo vuosina 2000−2006, kun kohdentamisesta ei ollut esitetty virallista vaatimusta, 
5,5−7,4 prosenttia kaikista rakennerahaston menoista (yhteensä 10,2 miljardia euroa) 
investoitiin tutkimus- ja innovaatiotoimintaan.

Tähän asti saatavilla olleissa jälkiarvioinneissa korostetaan, että alueellisten ohjelmien 
käyttäminen Lissabonin tavoitteiden saavuttamiseen oli selkeämpää suhteellisesti 
vauraammilla alueilla ja rajallisempaa vähiten kehittyneillä, joissa ohjelmat tavallisesti 
painottuivat enemmänkin perusinfrastruktuuriin. 

On selvää, että kaikille sopivaa strategiaa ei voida soveltaa kaikkiin alueisiin, päinvastoin, eri 
alueiden ominaispiirteillä − niiden alueellisella ulottuvuudella − oli suuri vaikutus 
täytäntöönpantujen toimenpiteiden tehokkuuteen. Alue- ja paikallisviranomaisten 
osallistuminen ohjelmien suunnitteluun niiden täytäntöönpanon lisäksi on siksi olennaista, 
koska juuri kyseiset toimijat tuntevat parhaiten alueensa tarpeet.
Vuosien 2007−2013 ohjelman määrärahoja koskevan analyysin perusteella voidaan nähdä, 
että kohdentamisessa on saavutettu sangen tarkasti annetut rajat. Tarkemmin sanottuna 
lähentymisalueilla on kohdennettu 65 prosenttia ja kilpailukykyalueilla 82 prosenttia varoista 
Lissabonin strategiaan liittyviin ensisijaisiin tavoitteisiin. Nämä prosenttiosuudet, jotka 
tarkoittavat seitsemän vuoden aikana yhteensä noin 228 miljardia euroa määrärahoja, 
koskevat EU:n 27 jäsenvaltiota, mikä osoittaa, että EU12-valtiot ovat sitoutuneet vakavasti 
kohdentamiseen. 

On ennakolta selvää, että kohdentaminen vaihtelee huomattavasti jäsenvaltioiden ja alueiden 
välillä. Erityisesti kilpailukykyalueilla ohjelmat liittyvät tiiviisti Lissabonin strategiaan ja 
innovaatiota, tietoa ja teknologiaa korostetaan, kun taas lähentymisohjelmissa työllisyyteen 
liittyvillä ensisijaisilla tavoitteilla on sangen ensisijainen asema, mikä osoittaa, että 
koulutusjärjestelmän uudistusta pidetään tässä tulevan kehityksen ennakkoehtona. 
Komissio antaa viimeistään 1. huhtikuuta 2010 ensimmäisen strategisen kertomuksen, jossa 
analysoidaan jäsenvaltioiden täytäntöönpanon tuloksia näiden ensisijaisten tavoitteiden 
saavuttamisessa menojen avulla ohjelman täytäntöönpanon ensimmäisten 18 kuukauden 
aikana. 
On itse asiassa arvioitava perusteellisesti sitä, miten nämä sitoumukset näkyvät todellisissa 
menoissa hanketasolla. Valitettavasti tätä vastaavuutta ei voida tarkistaa tässä vaiheessa 
ohjelmien myöhästyneen käynnistämisen ja siitä johtuvan menoja koskevien tietojen puutteen 
takia. 
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Komission strateginen kertomus on sen kattamasta rajallisesta ajasta huolimatta kuitenkin 
tässä mielessä keskeinen asiakirja, jonka perusteella käydään toimielinten välinen korkean 
tason keskustelu, jossa arvioidaan sitä, miten ja millä tasolla rakennerahastoilla on edistetty 
Lissabonin tavoitteiden toteuttamista, ja valmistellaan vakavaa keskustelua EU:n ja 
kansallisten toimielinten, alueellisten sidosryhmien ja kansalaisyhteiskunnan välillä 
vuoden 2010 jälkeisen kasvua ja työllisyyttä koskevan strategian, niin sanotun EU 2020 
-strategian, muodosta ja sisällöstä.
Vieläkin olennaisempaa on se, että voidaan arvioida pitkällä aikavälillä, minkälainen vaikutus 
rakennerahastojen avulla tehdyillä Lissabonin strategiaan liittyvillä investoinneilla on todella 
ollut jäsenvaltioihin ja alueisiin. Mikään tulevaisuutta koskeva keskustelu ei ole tehokas, jos 
tämän arvioinnin tuloksia ei tunneta.
Vaikka nämä tiedot eivät ole vielä saatavilla ohjelman täytäntöönpanon varhaisen vaiheen 
takia, on olennaista valmistella komissiota ja tiedottaa sille tarpeesta kehittää kiireellisesti 
välineitä, joiden avulla kyseinen analyysi voidaan tehdä, eli yhtenäisiä indikaattoreita, joita 
voidaan yhdistää ja vertailla ohjelmissa ja jäsenvaltioissa koko kauden aikana, ja tarkistaa 
siten niiden vaikutukset ja tehdä tarvittavat mukautukset.

Koheesiopolitiikan asema EU 2020 -strategiassa
Tulevaisuutta rakennettaessa on analysoitava menneisyyttä saavutettujen tulosten 
hyödyntämiseksi mahdollisimman hyvin, kokemuksista oppimiseksi ja vanhojen virheiden 
välttämiseksi. Siksi koheesiopolitiikan ja Lissabonin strategian välistä suhdetta on käsiteltävä 
perusteellisesti kehitettäessä uutta EU 2020 -strategiaa, jonka nojalla on tarkoitus käsitellä 
seuraavan kymmenen vuoden haasteita. 

Koheesiopolitiikalla voidaan itse asiassa muita politiikanaloja paremmin saada aikaan 
investointeja kasvuun ja työllisyyteen. Se on myös osoittanut, että kun kumppanuusperiaatetta 
sovelletaan asianmukaisesti ja kun alueellisista ja paikallisista toimijoista tehdään ensisijaisten 
tavoitteiden täytäntöönpanon keskeisiä toimijoita, politiikan tavoitteisiin ja tuloksiin 
sitoudutaan paremmin. 
Komission EU 2020 -strategiaa koskevassa ehdotuksessa tunnustetaan koheesiopolitiikka 
EU 2020 -strategian tavoitteiden saavuttamisen keskeiseksi politiikaksi.
Näyttää kuitenkin, että sitä käsitellään siinä enemmän vakaiden määrärahojen lähteenä kuin 
siksi, että kumppanuuden, yhdennetyn lähestymistavan ja monitasoisen hallinnan kaltaisten 
periaatteiden soveltaminen on siinä merkittävässä asemassa ja että sillä on valmiudet saada 
alueelliset ja paikalliset toimijat mukaan toimintaan. Jos näitä periaatteita, joilla 
koheesiopolitiikka edistää huomattavasti EU 2020 strategian onnistunutta täytäntöönpanoa, ei 
sisällytetä siihen asianmukaisesti, itse strategian onnistuminen voi vaarantua. 
Mietinnössä esitetään joitakin konkreettisia suosituksia sen varmistamiseksi, että tämä yhteys 
otetaan asianmukaisesti huomioon:

 EU 2020 -strategiassa määritellyt ensisijaiset tavoitteet pitäisi mukauttaa tiukasti tulevan 
koheesiopolitiikan ensisijaisiin tavoitteisiin: on keskityttävä enemmän tärkeimpiin 
ensisijaisiin tavoitteisiin ja edistettävä niiden täydentävyyttä ja samalla varmistettava 
tarvittava joustavuus alueellisten ominaispiirteiden huomioon ottamiseksi;

 kansallisten strategisten viitekehysten ja kansallisten uudistusohjelmien vuorovaikutusta 
olisi kehitettävä ja niiden mahdollisuuksia olisi hyödynnettävä paremmin myös 
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parantamalla EU:n tason ja kansallisen, alueellisen ja paikallisen tason hallinnoinnin 
koordinointia hallinnan lisäämiseksi; 

 EU 2020 -strategian tavoitteet on määriteltävä yhteisön tasolla, mutta niiden 
täytäntöönpanoon ja mukauttamiseen kansalliseen politiikkaan olisi tulevaisuudessa 
otettava mukaan enemmän alueellisia ja paikallisia toimijoita; yksi Lissabonin strategian 
laajasti tähän mennessä tunnustetuista rajoituksista on heikko monitasoinen hallinta ja 
paikallis- ja alueviranomaisten riittämätön osallistuminen sen tavoitteiden 
täytäntöönpanoon huolimatta siitä, että kaksi kolmasosaa julkisen sektorin investoinneista 
tulee alueelliselta ja paikalliselta tasolta ja että kyseiset viranomaiset keskittyvät usein 
olennaisiin politiikan valmiuksiin; tulevan strategian alueellista ulottuvuutta on myös 
käsiteltävä sovellettaessa Lissabonin strategian uusia säännöksiä, joissa tunnustetaan 
toissijaisuuden alueellinen ulottuvuus; alhaalta ylös suuntautuvalla lähestymistavalla 
voidaan varmistaa todellinen sitoutuminen strategiaan ja sen pitkän aikavälin kestävyys; 
monitasoista hallintaa on käsiteltävä alakohtaisen ulottuvuuden lisäksi laaja-alaisen 
ulottuvuuden kannalta ja kehitettävä saman tason taloudellisten ja yhteiskunnallisten 
toimijoiden välisiä suhteita; 

 kumppanuusperiaate olisi pantava täysimääräisesti täytäntöön tulevan strategian 
toteuttamisessa; kyseisellä lähestymistavan muutoksella edistettäisiin strategian tavoitteita 
ja tuloksia kansalaisyhteiskunnan osalta koskevan paremman tiedottamisen varmistamista, 
sillä sen tämänhetkinen puuttuminen näyttää olevan Lissabonin strategian suurimpia 
heikkouksia;

 vaikka Lissabonin sopimuksessa alueellinen yhteenkuuluvuus on tunnustettu yhteisön 
tavoitteeksi, alueellinen ulottuvuus on esitetty komission ehdotuksessa liian heikosti, ja se 
voi johtaa aiheuttaa politiikan alakohtaistumisen vaaran; tehokkaita tuloksia saadaan 
päinvastoin aikaan vain yhdennetyllä lähestymistavalla, joka saadaan aikaan 
sisällyttämällä alueellinen ulottuvuus strategiaan; erityisesti innovaatiota edistävien EU:n 
välineiden (rakennerahastot, kilpailukyky- ja innovaatio-ohjelma ja seitsemäs 
puiteohjelma) vuorovaikutusta olisi edistettävä ja kyseisten välineiden monivuotista 
ohjelma-aikaa mukautettava tulevaisuudessa;

 rahoitusjärjestelyvälineiden, erityisesti JEREMIE- ja JESSICA-aloitteiden, 
mahdollisuuksia olisi hyödynnettävä täysimääräisesti, jotta voidaan varmistaa parempi 
tuki liike-elämän, erityisesti pk-yritysten mahdollisuuksille; erityisesti olisi 
yksinkertaistettava näiden rahoitusvälineiden saataville annettujen varojen saatavuutta ja 
hallintoa, jotta asianosaiset edunsaajat voisivat käyttää niitä enemmän; 

 koheesiopolitiikalle, jonka on katettava koko Euroopan unionin alue, olisi taattava riittävä 
rahoitus, jotta uuden strategian toteuttamiselle voidaan antaa tehokasta tukea; 

 koheesiopolitiikan tulevia sääntelypuitteita on yksinkertaistettava nykyisen virhetason 
alentamiseksi ja erityisesti yksityisten kumppanien hankkeisiin osallistumisen 
helpottamiseksi.


