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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

todellisen alueellisen, sosiaalisen ja taloudellisen yhteenkuuluvuuden saavuttamisesta 
EU:ssa − maailmanlaajuisen kilpailukyvyn ehdoton edellytys?
(2009/2233(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Lissabonin sopimuksen Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja 
Euroopan yhteisön perustamissopimuksen muuttamisesta (2007/C 306/01) ja erityisesti 
sen I ja XVIII osaston,

– ottaa huomioon komission tiedonannon Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan 
talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle "Globaali Eurooppa: globaalista 
Euroopasta kilpailijana maailmassa (KOM(2006)0567),

– ottaa huomioon OECD:n vuoden 2009 vuosikertomuksen,

– ottaa huomioon "Successful partnerships: a guide" -oppaan, OECD LEED Forum for 
Partnerships and Local Governance, 2006,

– ottaa huomioon Maailman talousfoorumin kertomuksen "Global Competitiveness Report 
2009-2010", Sveitsi, 2009,

– ottaa huomioon aluepolitiikasta vastaavan komission jäsenen Danuta Hübnerin pyynnöstä 
laaditun riippumattoman raportin, jonka aiheena on koheesiopolitiikan 
uudistamisaikataulu (An agenda for a reformed cohesion policy – A place-based approach 
to meeting European Union challenges and expectations), Fabrizio Barca, huhtikuu 2009,

– ottaa huomioon Euroopan kuntien ja alueiden neuvoston asiakirjan EU:n kohesiopolitiikan 
tulevaisuudesta, Bryssel, joulukuu 2009,

– ottaa huomioon Euroopan alueiden liiton päätöslauselman vuoden 2013 jälkeisestä 
aluepolitiikasta, jonka alueiden liiton yleiskokous hyväksyi 8. marraskuuta 2007 
Udinessa, Italiassa,

– ottaa huomioon komission tiedonannon Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan 
talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle koheesiopolitiikan strategioita ja 
ohjelmia ohjelmakaudella 2007−2013 koskevien neuvottelujen tuloksista 
(KOM(2008)0301),

– ottaa huomioon 24. maaliskuuta 2009 antamansa päätöslauselman 
rakennerahastoasetuksen täytäntöönpanosta vuosina 2007–2013: kansallisia 
koheesiostrategioita ja toimenpideohjelmia koskevien neuvottelujen tulokset 
(2008/2183(INI)1,

                                               
1 Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2009)0165.
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– ottaa huomioon 24. maaliskuuta 2009 antamansa päätöslauselman aluepolitiikan parhaista 
käytännöistä ja rakennerahaston käytön esteistä (2008/2061(INI))1,

– ottaa huomioon 21. lokakuuta 2008 antamansa päätöslauselman hallintotavasta ja 
kumppanuudesta kansallisella, alueellisella ja hankekohtaisella tasolla aluepolitiikan alalla 
(2008/2064(INI))2,

– ottaa huomioon aluekehitysvaliokunnan mietinnön alueellista koheesiota koskevasta 
vihreästä kirjasta ja koheesiopolitiikan tulevaa uudistusta koskevan keskustelun tilasta 
(A6-0083/2009)3,

– ottaa huomioon neljännen kertomuksen taloudellisesta ja sosiaalisesta 
yhteenkuuluvuudesta (KOM(2007)0273),

– ottaa huomioon komission 20. vuosikertomuksen rakennerahastojen täytäntöönpanosta 
(2008) (KOM(2009)0617),

– ottaa huomioon komission tiedonannon parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja 
sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle yksityisten ja julkisten investointien 
lisäämisestä elpymisen ja pitkän aikavälin rakennemuutoksen edistämiseksi: julkisen ja 
yksityisen sektorin kumppanuuksien kehittäminen – KOM(2009)0615,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 48 artiklan,

– ottaa huomioon aluekehitysvaliokunnan mietinnön (A7-0000/2010),

A. katsoo, että Euroopan unioni voi olla globaalisti kilpailukykyinen vain, jos sisäiset 
toimintatavat pönkittävät sen kykyä vastata maailmanlaajuisiin haasteisiin; lamajaksot 
kuvastavat sitä, että vähemmän kehittyneiden alueiden toipuminen kestää pidempään,

B. ottaa huomioon, että OECD suositteli vuosikertomuksessaan 2009 pitkän aikavälin 
kasvua, jossa keskityttäisiin verotuksen merkitykseen, infrastruktuuri-investointeihin, 
koulutukseen ja työvoimaan sekä tuotantomarkkinoiden sääntelyyn korostamalla niiden 
asemaa,

C. ottaa huomioon, että Maailman talousfoorumi korosti vuoden 2009 kansainvälisessä 
kilpailuraportissa samoin kuin muissa raporteissa infrastruktuurien ratkaisevaa asemaa 
toisella sijalla niistä 12 pilarista, joita käytetään globaalin kilpailukyvyn perusteina, ja 
totesi, että korkealaatuiset infrastruktuurit ovat ratkaisevan tärkeitä välimatkoista johtuvan 
vaikutuksen vähentämisessä, ulkomaisten investointien houkuttelussa ja talouden 
kehityksen varmistamisessa,

D. katsoo, että EU:n vuoden 2020 tavoitteiden saavuttamiseksi on tarpeen hyväksyä, että 
kehitystasoissa ja rajoituksissa on eroja ja että olisi asetettava sellaiset tavoitteet, jotka 
käyvät yksiin todellisen tilanteen kanssa, ja tarpeet, jotka yksilöidään neuvottelemalla 
kaikkien asiaan kuuluvien toimijoiden kanssa hallinnon eri tasoilla,

                                               
1 Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2009)0156.
2 Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2008)0492.
3 Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2009)0163.
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E. ottaa huomioon, että maaliskuussa 2010 kokoontunut Eurooppa-neuvosto myönsi, kuinka 
tärkeätä on edistää taloudellista, sosiaalista ja alueellista koheesiota ja erityisesti kehittää 
infrastruktuureja, jotta voidaan varmistaa EU 2020 -strategian onnistuminen olosuhteissa, 
joissa tämä uusi strategia törmää talouskehitykseen liittyviin esteisiin,

F. ottaa huomioon, että kriisin vaikutusten ohella tulevina vuosina on edessä suuria haasteita 
– globalisaatioon mukautuminen, demografiset muutokset, ilmastonmuutos ja energiaan 
liittyvät aiheet – ja alueilla on tärkeä tehtävä sellaisten olosuhteiden varmistamisessa, 
joilla kyetään rajoittamaan kyseisten haasteiden vaikutusta kansalaisiin; ottaa huomioon, 
että haasteisiin on puututtava yksilöityjen tarpeiden perusteella hyödyntämällä 
kumppanuusperiaatetta ja politiikan alojen alueellisen vaikutuksen etukäteisarvioinnin 
välineitä,

G. ottaa huomioon, kuten koheesiopoliittista strategiaa ja ohjelmajaksoa 2007–2013 
koskevien keskustelujen tulokset ovat osoittaneet, että ohjelmien laatu ja osapuolten 
osallistuminen ovat lisääntyneet hallinnon joka tasolla ja ne ovat siten edistäneet 
tehokkaammin talouden kilpailukykyä ja työllisyyttä koskevien Lissabonin tavoitteiden 
saavuttamista,

H. katsoo, että koheesiopolitiikan uudistuksen on edistettävä kyseistä politiikkaa Euroopan 
laajuisten toimintatapojen paremmalla korrelaatiolla, koordinoinnilla ja synergialla ilman, 
että mitään politiikkaa alistetaan toisen politiikan alan alle, Euroopan unionin kestävän 
kehityksen tarpeisiin ja tavoitteisiin perustuen,

I. ottaa huomioon, että paikallis- ja aluetasolla on olemassa suuri määrä työvälineitä ja 
analyyttisiä menetelmiä, jotka osaltaan edistävät talouskehitystä ja sosiaalista 
osallistumista, mikä on osoitus paikallisten ja alueellisten toimijoiden sitoutumisesta 
koheesiopolitiikkaan,

J. ottaa huomioon, että kehityksestä jäljessä olevien alueiden taloudellista kilpailukykyä 
tuetaan kehittämällä infrastruktuureja, jotka mahdollistavat koulutukseen pääsyn sekä 
tutkimuksen ja innovoinnin,

Koheesiopolitiikka maailmanlaajuisen kilpailukyvyn ehdottomana edellytyksenä

1. pitää ilahduttavana Euroopan unionin koheesiopolitiikan tuomaa lisäarvoa ja sen tehtävää 
alueiden kilpailukykyä parantavana EU:n välineenä, sillä sen avulla toteutetaan 
rakenneuudistuksia ja edistetään alueiden kykyä mukautua globaaliin talousilmapiiriin;

2. korostaa julkisen sektorin merkittävää tehtävää koheesiopolitiikan täytäntöönpanijana, 
sillä se palauttaa luottamusta ja solidaarisuutta lama-aikoina ja niiden jälkeen tekemällä 
julkisia investointeja, erityisesti infrastruktuureihin, ja varmistamalla kestävän 
kehityksen;

3. katsoo, että kuten Lissabonin sopimuksessa todetaan, EU:n tasapainoinen talouskehitys 
vähentää alueellisia kehityseroja ja valmistaa alueet kohtaamaan globalisaation, 
väestörakenteen muutoksen ja ilmastonmuutoksen tuomia haasteita ottamalla huomioon 
alueiden erityisheikkoudet;
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4. toteaa, että tutkimuksen, kehityksen ja innovointipolitiikan luoman synergian avulla 
koheesiopolitiikka voi toimia välineenä, jolla voidaan vastata EU 2020 -haasteisiin 
tukemalla paikallisia erityismahdollisuuksia ja varmistamalla sosiaalinen, taloudellinen ja 
alueellinen yhteenkuuluvuus;

Alueellinen yhteenkuuluvuus – EU:n toimintalinjojen paikallistason vaikutus

5. tukee alueellista koheesiota koskevassa vihreässä kirjassa ilmaistuja näkemyksiä 
alueellisen koheesion päätekijöistä; viittaa erityisesti alueellisen erilaisuuden 
kunnioittamiseen ja alueellisten mahdollisuuksien ja kilpailukyvyn kehittämiseen siten, 
että korostetaan julkisten palvelujen ja asianmukaisten infrastruktuurien olemassaoloa, ja 
kehottaa komissiota tekemään käytännön ehdotuksia alueellisen koheesion tavoitteen 
täytäntöönpanosta;

6. katsoo, että jäsenvaltioiden on tuettava paikkaan sidottua lähestymistapaa, jonka avulla 
luodaan koheesiopolitiikan toimintakehykset ja pannaan se täytäntöön; myöntää, että 
alueiden asema vaihtelee jäsenvaltioiden välillä riippuen niiden poliittisesta ja 
hallinnollisesta rakenteesta; kehottaa hajautusperiaatetta edistämällä parantamaan 
nykyisen ohjelmakauden tilannetta, jossa alueet hallinnoivat vain 30,5 prosenttia 
koheesiopolitiikkaan myönnetystä kokonaistalousarviosta ja jossa lopusta huolehtivat 
keskushallinnot;

7. pitää Urban- ja Leader -hankkeiden tuloksia ilahduttavina ja katsoo, että 
koheesiopolitiikka voi luoda puitteet tasapainoiselle kehitykselle sekä maaseudulla että 
kaupungeissa; kehottaa komissiota tutkimaan työskentelymenetelmiä ja tekemään 
ehdotuksia menetelmistä, joiden avulla voidaan edistää maaseutu- ja kaupunkialueiden 
kumppanuuksia ja kannustaa kestävään kaupunkikehitykseen;

Koheesiopolitiikan vaikutuksen maksimointi taloudellisen kilpailukyvyn lisäämiseksi

8. pitää kumppanuutta ja alhaalta ylöspäin suuntautuvaa menettelyä pääperiaatteena 
koheesiopolitiikan määrittelyssä, sillä niiden avulla edistetään hallinnollista kapasiteettia 
ja ohjelmointiprosessin laatua; katsoo, että hallinnon kaikkien tasojen on toimittava 
yhtenäisesti, täydentävästi ja tuloksellisesti, kun pyritään edistämään EU:n taloudellista 
kilpailukykyä; kehottaa komissiota harkitsemaan kolmenvälisten (komissio, jäsenvaltiot, 
alueet) sopimusten mahdollisuutta kumppanuusvelvoitteiden noudattamisen 
varmistamiseksi;

9. korostaa, että on yksinkertaistettava rakenne- ja koheesiorahastojen käyttöä koskevia 
menettelyjä ja varmistettava niiden joustavuus sekä pienennettävä rahoituksen 
myöntämiseen liittyvää hallinnollista taakkaa, jotta viranomaiset voivat huolehtia 
tärkeimmistä haasteista ajoissa ja asianmukaisin resurssein; katsoo, että julkisen ja 
yksityisen sektorien kumppanuudet voivat olla todella avuksi, sillä ne tukevat paikallisen 
ja alueellisen tason pyrkimyksiä, ja kehottaa komissiota tekemään konkreettisia 
ehdotuksia julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksien lujittamiseksi 
koheesiopolitiikan puitteissa;

10. korostaa, että on tärkeätä tukea edelleen sellaisille alueille suunnattuja hankkeita, jotka 
ovat kehityksestä jäljessä, jotta tämän ohjelmakauden suunnitellut tavoitteet voidaan 
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saavuttaa ja jotta ne ovat alkuperäisten arvioiden mukaisia; katsoo, että tämän tuen 
peruuttaminen heikentäisi alkuperäisten myönteisten tulosten vaikutusta;

11. katsoo, että pääindikaattorina EU:n rahoitustukea saavien alueiden valinnassa olisi 
käytettävä BKT:tä ja että muita indikaattoreita voidaan ottaa käyttöön vain, kun niiden 
asianmukaisuutta ja tiedonkeruu- ja prosessointitapoja on tutkittu;

12. korostaa, että on tärkeätä myöntää rahoitusta alueellisten erityispiirteiden perusteella; 
kehottaa komissiota luomaan asianmukaiset rahoitusvälineet lainojen myöntämiseksi 
lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä ottaen huomioon myös talous- ja rahoituskriisin 
vaikutukset;

Koheesiopolitiikka tärkeimpänä toimintalinjana vuoden 2013 jälkeisellä jaksolla

13. korostaa aluekehityksen ja alueellisen koheesion ratkaisevaa merkitystä EU:n 
taloudellisen kilpailukyvyn edistämisessä ja EU 2020 -tavoitteiden saavuttamisessa siten, 
että paikkaan sidottu lähestymistapa on yksi pääasiallisista tavoista saavuttaa 
taloudellinen tasapaino;

14. muistuttaa komissiota ja jäsenvaltioita, että Euroopan kansalaisten odotukset perustuvat 
heidän tarpeisiinsa, erityisesti haluun varmistaa asianmukaiset infrastruktuurit ja julkisten 
palvelujen laatu siten, että niitä voidaan hyödyntää yhtäläisin mahdollisuuksin ja sellaisin 
hinnoin, jotka ovat kaikkien Euroopan kansalaisten ulottuvissa riippumatta siitä, missä he 
asuvat tai työskentelevät;

15. korostaa tosiasiaa, jonka mukaan taloudellinen, sosiaalinen ja alueellinen koheesio 
tarjoavat mahdollisuuden tukea tutkimuksen, kehityksen ja innovoinnin koko potentiaalia 
ja varmistaa, että Euroopan kansalaisten elintaso paranee ja heidän luottamuksensa 
EU:hun voimistuu; katsoo, että tutkimukseen, kehitykseen ja innovointiin tehtävissä 
valikoivissa investoinneissa on otettava huomioon alueiden ja kaupunkien ominaisuudet 
ja mahdollisuudet ja että tätä alaa on kehitettävä institutionaalisilla ja 
toimintavalmiuksien kehittämiseen tarkoitetuilla ohjelmilla;

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

Tärkein syy siihen, miksi kansalaiset ovat tukeneet Euroopan yhdentymisprosessia, on 
elämänlaadun parantuminen turvattujen ja parempien työpaikkojen sekä kaikenlaisten
liikenteeseen, sosiaali- ja koulutuspalveluihin, tutkimukseen, kehitykseen ja innovointiin 
liittyvien infrastruktuurien käytön avulla.

Koheesiopolitiikalla voidaan varmistaa Euroopan unionin yhtenäinen kehitys sen 
erityistavoitteiden ja -välineiden avulla ja siten tyydyttää Euroopan kansalaisten taloudelliset 
ja sosiaaliset tarpeet. Samaan aikaan EU:n jäsenvaltioita, Itä- ja Kaakkois-Euroopan maat 
mukaan luettuina, uhkaavat suoraan globalisaation vaikutukset.

Tavat, joilla jäsenvaltiot hyödyntävät yhtenäisiin eurooppalaisiin markkinoihin kuulumisen 
suomia mahdollisuuksia, riippuu valtioiden kypsyydestä ja kehitystasosta, jotka vaihtelevat 
maasta toiseen. Tästä seuraa, että kukin jäsenvaltio on vastuussa sen talouden toimivuuden 
globaalissa järjestelmässä mahdollistavien tehokkaimpien toimien määrittelystä.

Tämän mietinnön – todellisen alueellisen, sosiaalisen ja taloudellisen yhteenkuuluvuuden 
saavuttamisesta EU:ssa − maailmanlaajuisen kilpailukyvyn ehdoton edellytys? –
tarkoituksena on kiihdyttää Euroopan parlamentin jäsenten välistä keskustelua Euroopan ja 
jäsenvaltioiden tasolla hyväksyttyjen toimien keskinäisen riippuvuuden ja täydentävyyden 
luonteesta, kun kyseessä on EU:n toimintalinjoihin sisältyvien tavoitteiden saavuttaminen, 
talouden globaalin kilpailukyvyn parantaminen mukaan luettuna. Mietinnön avulla pyritään 
luomaan runko, joka korostaa koheesiopolitiikan yhdentävää tehtävää ja osuutta EU:n 
globaalin kilpailukyvyn lisäämisessä.

Esittelijän näkökanta

Maailmanlaajuinen ja Euroopassa vallitseva tilanne ovat työntäneet alueet etualalle johtuen 
niihin kohdistuvista haasteista, joita ovat ilmastonmuutos, väestön ikääntyminen, sosiaaliset 
muutokset tai energia sekä talous- ja rahoituskriisistä syntyvät haasteet, joiden vaikutus tuntuu 
paikallistasolla.

Esittelijä katsoo, että koheesiopolitiikka on EU:n tärkein politiikan ala, sillä se mahdollistaa, 
että alueet voivat vastata haasteisiin mahdollisimman hyvin ja siten auttaa edistämään EU:n 
globaalia talouden kilpailukykyä

– varmistamalla kaikille EU:n kansalaisille yhteiset elinolosuhteet; ja
– tukemalla kehitystä siten, että hyödynnetään paikallisia ja alueellisia erityispiirteitä ja 

synnytetään siten lisäarvoa ja taloudellista tuottavuutta.

Koheesiopolitiikka on osaltaan auttanut saavuttamaan Lissabonin strategian tavoitteet, mutta 
saavutettujen tulosten ja niiden odotetun vaikutuksen lujittamiseksi esittelijä katsoo, että 
erilaisiin infrastruktuureihin on tehtävä jatkuvia investointeja, sillä ne ovat taloudellisen 
kilpailukyvyn perusta.
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Infrastruktuurit – perustekijä globaalin kilpailukyvyn lisäämisessä

Infrastruktuurit ovat yksi pääpilareista, joilla taloudellisen kilpailukyvyn tasoa arvioidaan 
kansainvälisesti; ne mahdollistavat välimatkavaikutuksen mitätöinnin sekä investointien ja 
työvoiman liikkuvuuden.

EU 2020 -tavoite kilpailukykyisen, verkottuneen ja vihreämmän talouden luomisesta voidaan 
saavuttaa nykyaikaistamalla ja kytkemällä toisiinsa infrastruktuureja ja tukemalla 
investointisuunnitelmia ja kehityshankkeita, jotka ovat kunkin alueen erityispiirteiden 
mukaisia. Tämä lähestymistapa voidaan toimintakelpoisesti panna täytäntöön innovatiivisten 
menetelmien ja välineiden avulla.

Esittelijä pitää olennaisen tärkeänä alueellisen koheesion saavuttamista, sillä juuri alueen 
tasolla voidaan nähdä, millä tavoin

– alueellisen kehitysprosessin ohjelmoinnissa otettiin huomioon alueen erityistarpeet ja -
mahdollisuudet;

– mukana olleilla kumppaneilla oli riittävät institutionaaliset valmiudet, joiden avulla 
voitiin varmistaa EU:n rahoituksen mahdollisimman hyvä käyttöaste;

– EU:n myöntämä tuki on pitkän aikavälin tukea, joka perustuu EU:n rahoittamien 
hankkeiden täytäntöönpanon avulla saavutettuihin tuloksiin ja joka varmistaa 
kestävyyden.

Erot hajauttamisessa sekä hallinnon järjestelmien monikerroksisuus luovat tilanteita, jotka 
ovat selvimmin nähtävissä paikallisella ja alueellisella tasolla, ja todellisen, paikallisesti 
vastattavan haasteen luo sen varmistaminen, että julkisesti rahoitetut Euroopan tason tai 
kansallisen tason toimet täydentävät toisiaan, jolloin vältetään rahoituksen päällekkäisyys.

On tarpeen varmistaa horisontaalinen ja vertikaalinen koordinointi hallinnon eri tasojen, 
toiminta-alojen ja tukityyppien välillä. Yhtenäisen kehityksen varmistaminen taloudellisen, 
sosiaalisen ja alueellisen koheesion avulla, erityisesti raja-alueilla, edellyttää

– korkealaatuista ohjelmointia, joka perustuu kaikkien asiaan kuuluvien tasojen ja 
sektorien toimijoiden osallistumiseen

– relevanttien ja yhdenmukaisten tilastojen ja indikaattoreiden käyttöä sekä 
ohjelmoinnissa että täytäntöönpanovaiheissa

– sellaisen seurantajärjestelmän täytäntöönpanoa, joka on erityisesti mitoitettu lukuisten 
indikaattoreiden ja vaikutusten tarkkailun ja analysoinnin mahdollistamiseksi

– arviointitulosten levittämistä hallinnon ja alueellisten toimintasektorien kaikille 
tasoille.

Koska rakennerahastot ja koheesiorahasto ovat alueiden kehitystavoitteiden kannalta 
tärkeimmät rahoitusvälineet, olisi toivottavaa maksimoida niiden tuottama lisäarvo

– tukemalla paikallis- ja alueviranomaisten pyrkimyksiä kehittää hallintokapasiteettia, 
sillä suunnitteluasiantuntemukselle ja laadulle on todistetusti tarvetta; jäsenvaltioiden 
ja komission on taattava korkeatasoinen tekninen apu ja taloudellisen, sosiaalisen ja 
alueellisen koheesion prosessia on edistettävä paikallisesti ja alueellisesti
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– yksinkertaistamalla rakenne- ja koheesiorahaston rahoituksen myöntämismenettelyjä
– kehittämällä julkisen ja yksityisen sektorien kumppanuuksien edellyttämää 

toimintakehystä, jotta alueet pitävät sitä toteutuskelpoisena ja realistisena 
vaihtoehtona.

On useita jäsenvaltioita, joissa siitä huolimatta, että julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuuksia pidetään yhtenä vaihtoehtona, ei alueellisella tasolla ole riittävän selkeätä 
lainsäädäntökehystä ja tietotaitoa tällaisten toteuttamiseksi. Esimerkiksi EIP:n olisi tarjottava 
riittävää teknistä tukea viranomaisille, jotta ne voivat muodostaa tällaisia kumppanuuksia.

On otettava huomioon kaikki seikat, jotta alueet voivat seuraavalla ohjelmakaudella EU 2020 
-tavoitteiden toteuttamiseksi edistää omalta osaltaan kestävää kehitystä ja varmistaa yhteiset 
elinolosuhteet.

Vuoden 2013 jälkeen koheesiopolitiikasta on tultava keskeinen politiikan ala, koska sillä on 
ratkaiseva tehtävä Euroopan alueiden välisten kehityserojen vähentämisessä. On totta, että 
talous- ja rahoituskriisin puhkeaminen voi laukaista joitakin muutoksia, mutta kypsyyden ja 
joustavuuden avulla on mahdollista tyydyttää alueiden hyvin erilaisia tarpeita. Tästä syystä 
esittelijä katsoo, että komission, jäsenvaltioiden ja alueiden välillä tarvitaan kolmenvälistä 
sopimusta/sitoumusta, jossa asetetaan selvästi kaikille tavoitteiden saavuttamisessa kuuluvat 
tehtävät.

Alueellisissa toimintalinjoissa ja toimissa jatketaan kattavien työmarkkinoiden edellyttämää 
tutkimukselle, kehitykselle ja innovoinnille sekä koulutuksen ja taitojen kehittämiselle 
annettavaa tukea. Yhteisen kehitystason ja perusinfrastruktuurien sekä korkealaatuisten 
palvelujen varmistaminen lisää kykyä vastata suuriin haasteisiin. Kyky vastata globalisaation 
haasteisiin tukee globaalia taloudellista kilpailukykyä.

EU:n ja kansallisten rahoitusresurssien käyttö tutkimus-, kehitys- ja innovointihankkeisiin ei 
ole yhdenmukaista, joten on tarpeen lisätä hallinnollista kapasiteettia alueellisella tasolla, jotta 
nykyisiin ongelmiin voidaan löytää tuoreita ratkaisuja.

Esittelijä katsoo, että kun on saavutettu infrastruktuureihin ja korkealaatuisiin palveluihin 
pääsyn takaava elämänlaatu, alueet voivat keskittyä toimiin, joilla pyritään kehittämään 
paikallisia taloudellisia mahdollisuuksia siten, että paikallisella tutkimus-, kehitys- ja 
innovointipolitiikalla sekä asianmukaisilla alueellisilla infrastruktuureilla on merkittävä 
asema.


