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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

koheesiopolitiikkaan liittyvästä strategiaraportista 2010 vuosien 2007–2013 ohjelmien 
toteuttamisesta
(2010/2139(INI))

Euroopan parlamentti, joka

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

– ottaa huomioon 31. maaliskuuta 2010 annetun komission tiedonannon 
"Koheesiopolitiikkaan liittyvä strategiaraportti 2010 vuosien 2007–2013 ohjelmien 
toteuttamisesta" (KOM(2010)0110),

– ottaa huomioon 31. maaliskuuta 2010 annetun komission tiedonannon 
"Koheesiopolitiikkaan liittyvä strategiaraportti 2010 vuosien 2007–2013 ohjelmien 
toteuttamisesta" liitteenä olevan 31. maaliskuuta 2010 päivätyn komission yksiköiden 
valmisteluasiakirjan (SEC(2010)0360),

– ottaa huomioon 25. lokakuuta 2010 päivätyn komission yksiköiden valmisteluasiakirjan 
"Cohesion Policy: Responding to the economic crisis, a review of the implementation of 
cohesion policy measures adopted in support of the European Economic Recovery Plan" 
(SEC(2010)1291),

– ottaa huomioon Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa ja 
koheesiorahastoa koskevista yleisistä säännöksistä 11. heinäkuuta 2006 annetun 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1083/20061,

– ottaa huomioon yhteisön koheesiopolitiikan strategisista suuntaviivoista 6. lokakuuta 2006 
tehdyn neuvoston päätöksen (2006/702/EY)2,

– ottaa huomioon 24. maaliskuuta 2009 antamansa päätöslauselman 
rakennerahastoasetuksen täytäntöönpanosta vuosina 2007–2013: kansallisia 
koheesiostrategioita ja toimenpideohjelmia koskevien neuvottelujen tulokset3,

– ottaa huomioon 20. toukokuuta 2010 antamansa päätöslauselman Euroopan 
aluekehitysrahastosta annetussa asetuksessa (EY) N:o 1080/2006 tutkimukseen ja 
innovointiin osoitettujen varojen sekä seitsemännen tutkimuksen ja teknologisen 
kehittämisen puiteohjelman välisen synergian aikaansaamisesta kaupungeissa, alueilla, 
jäsenvaltioissa ja unionissa4, 

– ottaa huomioon 28. helmikuuta 2007 päivätyn komission tiedotteen nro 1 "Earmarking" 
(COCOF/2007/0012/00),

                                               
1 EUVL L 210, 31.7.2006, s. 25–78.
2 EUVL L 291, 21.10.2006, s. 11–32.
3 Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2009)0165.
4 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2010)0189.
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– ottaa huomioon 18. toukokuuta 2009 päivätyn komission tiedotteen "Indicative structure 
for the national strategic reports 2009" (COCOF 09/0018/01),

– ottaa huomioon 14. kesäkuuta 2010 annetun ulkoasiainneuvoston päätelmät komission 
strategiaraportista 2010 koheesiopolitiikan ohjelmien toteuttamisesta,

– ottaa huomioon alueiden komitean 1. ja 2. joulukuuta 2010 päivätyn lausunnon 
koheesiopolitiikkaan liittyvästä strategiaraportista 2010 vuosien 2007–2013 ohjelmien 
toteuttamisesta (CdR 159/2010),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 48 artiklan,

– ottaa huomioon aluekehitysvaliokunnan mietinnön sekä budjettivaliokunnan, työllisyyden 
ja sosiaaliasioiden valiokunnan, ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden 
turvallisuuden valiokunnan, teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan, liikenne- ja 
matkailuvaliokunnan sekä naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan 
lausunnot (A7-0000/2010),

A. ottaa huomioon, että edistääkseen koko unionin sopusointuista kehitystä unioni kehittää 
ja harjoittaa toimintaansa taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden 
lujittamiseksi Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 174 artiklan mukaisesti,

B. ottaa huomioon, että koheesiopolitiikan strategista ulottuvuutta, jolla taataan 
johdonmukaisuus Euroopan unionin painopistealueiden kanssa, määritellään ja 
vahvistetaan neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1083/2006 (jäljempänä yleisasetus), 
koheesiota koskevissa yhteisön strategisissa suuntaviivoissa (jäljempänä strategiset 
suuntaviivat), kansallisessa strategisessa viitekehyksessä ja toimenpideohjelmissa, 

C. ottaa huomioon, että strateginen raportointi on uusi piirre koheesiopolitiikassa ja se 
luotiin nykyisellä ohjelmakaudella yleisasetuksen avulla välineeksi, jolla tarkastellaan 
strategisten suuntaviivojen toteuttamista, ja sillä pyritään lisäämään koheesiopolitiikan 
strategista sisältöä ja edistämään sen avoimuutta ja vastuullisuutta,

D. ottaa huomioon, että Lissabonin korvamerkintä on menettely, jossa osa 86 asetetusta 
prioriteettiteemasta määriteltiin Lissabonin kasvu- ja työllisyysstrategian mukaisiksi 
erityisiksi prioriteeteiksi ja lähentymistavoitteeseen kuuluvien alueiden osalta 
47 prioriteettiteemaa määriteltiin korvamerkityiksi prioriteeteiksi, kun taas alueellisen 
kilpailukyvyn ja työllisyyden tavoitteeseen kuuluvien alueiden osalta määriteltiin 
ainoastaan 33 prioriteettiteemaa,

E. ottaa huomioon, että komissio ja jäsenvaltiot sopivat vuoden 2009 kansallisten 
strategiaraporttien osalta tietojen vaihdosta ainoastaan tavoitteen mukaisista 
prioriteettiteemoista ja tietojen poimimisen määräpäiväksi asetettiin 30. syyskuuta 2009,

F. ottaa huomioon, että Euroopan alueiden välillä on edelleen silmiinpistäviä taloudellisia, 
sosiaalisia ja ympäristöllisiä eroja, osaksi kahden edellisen laajentumisen luonnollisena 
seurauksena ja myös maailmanlaajuisen rahoitus- ja talouskriisin suorien vaikutusten 
johdosta, vaikka nämä erot ovat kaventuneet viime vuosikymmenen aikana 
koheesiopolitiikan aktiivisella myötävaikutuksella,
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G. ottaa huomioon, että koheesiopolitiikka on ollut Euroopan talouden elvytyssuunnitelman 
keskeinen osa ja osoittanut rakennerahastojen merkityksen taloudellisen elvytyksen 
välineinä, erityisesti pienten yritysten, kestävyyden ja energiatehokkuuden kannalta, ja 
ottaa huomioon, että komissiota pyydettiin esittämään vuonna 2010 kertomus niiden 
toimien toteuttamisesta, jotka hyväksyttiin osana Euroopan vastausta kriisiin,

1. panee tyytyväisenä merkille ponnistelut, joita jäsenvaltiot ovat toteuttaneet laatiakseen 
ensimmäiset kansalliset strategiaraportit, jotka ovat osoittautuneet arvokkaiksi 
täytäntöönpanoa koskeviksi tiedonlähteiksi;

2. huomauttaa, että vertailevia analyyseja tehtäessä olisi otettava huomioon, että viisi 
jäsenvaltiota poimi tietonsa myöhempänä ajankohtana ja yksi aiempana; katsoo, että on 
tarkoituksenmukaisempaa verrata yksittäisten jäsenvaltioiden edistymistä EU:n 
keskiarvoon;

3. katsoo, että varojen kohdentamisen avoimuus edistää asianmukaista täytäntöönpanoa ja 
on tärkeä ennakkoedellytys koheesiopolitiikan yleisten tavoitteiden saavuttamiselle ja 
tämän vuoksi sitä on lujitettava; on sitä mieltä, että yhteisön suuntaviivojen asettaminen 
ja strategisen raportoinnin käyttöönotto uutena välineenä ovat edistäneet politiikan 
tavoitteiden saavuttamiseen liittyvän vastuuvelvollisuuden lisääntymistä;

Täytäntöönpano

4. panee merkille, että valittujen hankkeiden rahoituksellinen arvo on raporttien mukaan 
93,4 miljardia euroa eli 27,1 prosenttia meneillään olevalla kaudella käytettävissä 
olevasta EU-rahoituksesta ja että tätä keskimääräistä osuutta sovelletaan kolmeen 
koheesiopolitiikan tavoitteeseen sekä Lissabonin tavoitteiden korvamerkittyihin ryhmiin 
ja edistymiseen yhteisön strategisten suuntaviivojen täytäntöönpanossa; korostaa 
kuitenkin, että edistyminen vaihtelee laajasti jäsenvaltioiden välillä ja teemojen kesken 
siten, että valintojen kokonaisasteet ovat yli 40 prosenttia yhdeksän jäsenvaltion 
tapauksessa ja alle 20 prosenttia neljän jäsenvaltion kohdalla;

5. panee tyytyväisenä merkille, että Lissabonin tavoitteiden mukaisesti korvamerkittyihin 
hankkeisiin on raporttien mukaan osoitettu yhteensä 63 miljardia euroa ja että Lissabonin 
tavoitteiden mukaisesti korvamerkittyjen hankkeiden valinta on samantasoista tai hieman 
nopeampaa kuin muiden toimien valinta;

6. panee merkille, että edistyminen on yhteisön strategisiin suuntaviivoihin kuuluvissa 
teemoissa korkein teemassa "alue-osio" (30 prosenttia) ja keskiarvon yläpuolella 
teemassa "parannetaan osaamista ja innovointia kasvua varten" mutta alle 27,1 prosenttia 
kahden muun suuntaviivan tapauksessa ja että lisäksi valinta-asteet ovat keskiarvon 
yläpuolella Lissabonin tavoitteiden korvamerkittyjen hankkeiden kohdalla sekä 
lähentymisen että alueellisen kilpailukyvyn ja työllisyyden tavoitteissa mutta ainoastaan 
20,5 prosenttia Euroopan alueellisen yhteistyön tavoitteessa; pahoittelee, että 
strategiaraporteissa esiteltyjen politiikan saavutusten analysoinnissa on selviä puutteita, 
koska kaikkien jäsenvaltioiden tuotoksia ja tulosindikaattoreita ei ole käytettävissä;

7. pahoittelee hankevalinnan viivästymistä strategisilla aloilla, kuten rautatiesektori, tietyt 
energia- ja ympäristöinvestoinnit, digitaalitalous, sosiaalinen osallisuus, hallintotapa ja 
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toimintakapasiteetin rakentaminen, ja kehottaa analysoimaan perinpohjaisesti näiden 
viivästysten syitä; korostaa toisaalta ympäristöhankkeiden lisääntymistä Euroopan 
alueellisen yhteistyön ohjelmissa ja kiinnittää huomiota yhteistyön tuomaan selvään 
lisäarvoon tässä yhteydessä;

Täytäntöönpanoon liittyviä haasteita

8. korostaa, että tehokasta hankkeiden valintaa ja täytäntöönpanoa haittaa joillakin aloilla 
asiaankuuluvien ennakkoedellytysten puuttuminen, kuten selvien kansallisten 
prioriteettien puuttuminen tietyillä toiminta-aloilla, EU:n lainsäädännön viivästynyt 
saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä sekä institutionaalisen ja hallinnollisen 
kapasiteetin puuttuminen;

9. muistuttaa valitettavasti, että politiikan täytäntöönpanon huomattava viivästyminen 
johtuu pääasiassa seuraavista tekijöistä: monivuotista rahoituskehystä ja poliittista 
lainsäädäntöpakettia koskevien neuvottelujen myöhäinen päättäminen, joka viivästyttää 
kansallisten strategioiden ja toimenpideohjelmien valmistumista, varainhoidon valvonnan 
sääntöjen muuttaminen, limittäisyys kauden 2000–2006 päättämisen kanssa ja 
jäsenvaltioissa yhteisrahoitukseen käytettävissä olevien julkisten varojen vähäisyys;

10. pahoittelee, että strategiaraportti ei tarjoa kattavia tietoja alueellisista eroista vuoteen 
2009 asti, vaikka sen pitäisi korostaa rakennerahastoista yhteisrahoitusta saaneiden 
ohjelmien myötävaikutusta koheesiopolitiikan tavoitteiden saavuttamiseen;

Talouskriisin ratkaiseminen

11. pitää myönteisenä komission yksiköiden valmisteluasiakirjan "Cohesion Policy: 
Responding to the economic crisis, a review of the implementation of cohesion policy 
measures adopted in support of the European Economic Recovery Plan" julkaisemista;
korostaa, että asiakirjaan sisältyvä uudelleentarkastelu perustuu ensisijaisesti kansallisissa 
strategiaraporteissa toimitettuihin tietoihin;

12. panee merkille, että koheesiopolitiikan nykyisissä puitteissa on ollut mahdollista vastata 
joustavasti ja tarkoituksenmukaisesti nopeasti heikkenevään sosioekonomiseen 
tilanteeseen; korostaa jäsenvaltioiden ymmärtäneen, että kriisin vastaiset toimet voitiin 
muokata niiden erityistarpeiden mukaisesti;

13. panee merkille, että on vaikea mitata Euroopan talouden elvytyssuunnitelmaan kuuluvien 
erityisten koheesiopolitiikan toimien kokonaisvaikutusta, ja pahoittelee, että sen tähden 
uudelleentarkastelussa voidaan esittää ainoastaan rajallisesti konkreettisia kansallisen
tason esimerkkejä; pitää kuitenkin myönteisenä raportissa esitettyä analyysia hyvistä 
käytännöistä ja ensimmäisiä johtopäätöksiä;

Aluepolitiikan resurssien synergioiden luominen ja alakohtaisen hajaantumisen 
välttäminen

14. on yhtä mieltä neuvoston kanssa neuvoston päätelmissä strategiaraportista 2010 
esitetyistä näkemyksistä, joiden mukaan Euroopan aluekehitysrahastoa (EAKR), 
Euroopan sosiaalirahastoa (ESR) ja koheesiorahastoa koskevasta yhdestä strategisesta 
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lähestymistavasta ja yhteisistä täytäntöönpanosäännöistä koituu todellista lisäarvoa; 
korostaa myös tarvetta lujittaa julkisia talousarvioita ja lisätä synergioita kriisin 
jälkeisenä aikana ja kaikkien käytettävissä olevien rahoituslähteiden (EU, kansalliset 
lähteet ja Euroopan investointipankin välineet) vaikutusta tehokkaan koordinoinnin 
kautta;

15. korostaa EAKR:n ja ESR:n välisten lisäsynergioiden erityistä lisäarvoa, koska kokemus 
on selkeästi osoittanut, että ESR:n rahoittamien ohjelmien onnistunut täytäntöönpano on 
olennaisen tärkeää, jotta voidaan maksimoida taloudellisiin toimiin tarkoitetun EAKR:n 
rahoituksen tehokkuus;

Seuranta ja arviointi

16. panee merkille, että seurannan ja arvioinnin olisi piristettävä politiikkaan liittyvää 
oppimista ja muodostettava yhdessä varainhoidon valvontaa koskevien sääntöjen kanssa 
kannustin tulosten laadun parantamiseen;

17. pahoittelee, että ainoastaan 19 jäsenvaltiota on raportoinut ydinindikaattoreista ja että 
tämän vuoksi on mahdotonta saada alustavaa selvää EU:n laajuista kuvaa siitä, mitä 
politiikalla saadaan kentällä aikaan; kannustaa voimakkaasti jäsenvaltioita käyttämään 
ydinindikaattoreita seuraavalla strategisen raportoinnin kierroksella 2012–2013;

18. kehottaa komissiota lujittamaan jäsenvaltioiden edistymistä koskevan valvonnan 
johdonmukaisuutta ja laatua tekemällä pakolliseksi ydinindikaattorien vähimmäismäärän 
käytön kansallisissa strategiaraporteissa seuraavalla ohjelmakaudella, jotta vertailu olisi 
helpompaa, ja tarjoamalla yksityiskohtaisempaa ohjausta;

Hyvät käytännöt

19. katsoo, että politiikan täytäntöönpanon hyviä käytäntöjä on korostettava ja edistettävä, 
jotta voidaan lisätä tehokkuutta ja välttää aiempien virheiden toistaminen;

20. kannustaa kansalliseen raportointiin liittyviä hyviä käytäntöjä, kuten ydinindikaattorien 
käyttö, tulosten ja tuotosten raportointi, kansallisten politiikkojen ja EU:n politiikkojen 
välisten synergioiden raportointi, julkisten keskustelu- ja kuulemistilaisuuksien 
järjestäminen sidosryhmien kanssa, raporttien toimittaminen kansallisille parlamenteille 
lausuntoa varten ja raporttien julkaiseminen hallituksen internetsivustolla, koska nämä 
käytännöt parantavat raportoinnin laatua ja lisäävät sidosryhmien osallistumista 
jäsenvaltioissa;

Päätelmät ja suositukset

21. uskoo vahvasti, että hyvä hallintotapa Euroopan, kansallisella, alueellisella ja paikallisella 
tasolla on olennaista, jotta voidaan varmistaa päätöksentekoprosessin laatu, strateginen 
suunnittelu sekä koheesiopolitiikan onnistunut ja tehokas täytäntöönpano; kannustaa 
komissiota ja jäsenvaltioita tehostamaan monitasoista hallintoa perussopimusten ja 
kumppanuusperiaatteen mukaisesti;

22. uskoo, että sääntöjen ja menettelyjen yksinkertaistamista EU:n ja kansallisella tasolla 
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olisi jatkettava ilman että luodaan suuria vaikeuksia edunsaajille ja että sen olisi osaltaan 
lisättävä tehokkuutta; pahoittelee, että paljon varoja jää käyttämättä tarpeettoman 
byrokratian ja liian monimutkaisten sääntöjen vuoksi sekä siksi, että menettelyjä ei ole 
yhdenmukaistettu;

23. kannustaa jäsenvaltioita lujittamaan toimintakapasiteettia ja erityisesti varmistamaan 
hankkeiden yhteisrahoituksen kansallisilla rahoitusosuuksilla ja tukemalla 
rahoitusjärjestelyjä, jotta voidaan lisätä varojen käyttöä ja välttää investointien 
viivästyminen edelleen;

24. korostaa, että strategiaraportin 2013 olisi oltava tulossuuntautunut ja keskityttävä 
enemmän koheesiopolitiikan ohjelmien tuotosten, tulosten, varhaisvaikutusten ja 
tehokkuuden laadulliseen analyysiin tilastotietojen kattavan esittämisen sijasta;

25. kehottaa EU:n toimielimiä ja jäsenvaltioita nopeuttamaan monivuotisen rahoituskehyksen 
ja asetusten kaltaisten keskeisten asiakirjojen käsittelyn saattamista päätökseen 
seuraavalla neuvottelukierroksella sellaisten alkuvaikeuksien voittamiseksi, joita saattaisi 
esiintyä seuraavan ohjelmakauden alussa;

26. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä 
jäsenvaltioille.
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PERUSTELUT

Johdanto

Täytäntöönpanokertomuksissa analysoidaan EU:n lainsäädännön saattamista osaksi 
kansallista lainsäädäntöä sekä sen täytäntöönpanoa ja valvontaa jäsenvaltioissa. 
Koheesiopolitiikan tapauksessa lainsäädäntökehyksen muodostavat sellaisenaan sovellettavat 
asetukset.
Komission tiedonannon "Koheesiopolitiikkaan liittyvä strategiaraportti 2010 vuosien 2007–
2013 ohjelmien toteuttamisesta" myötä Euroopan parlamentti voi toden teolla analysoida 
ensimmäistä kertaa toimenpideohjelmien täytäntöönpanoprosessia.

Näin ollen esittelijä tarkastelee, ovatko jäsenvaltiot soveltaneet lainsäädäntöä asianmukaisesti 
ja miten jäsenvaltiot ovat ymmärtäneet yhteisön strategiset suuntaviivat ja noudattaneet niitä 
pannessaan täytäntöön kansallisia strategisia viitekehyksiään ja toimenpideohjelmiaan.

Mietintö on laadittu pääasiassa seuraavien kahden asiakirjan perusteella: komission tiedonanto 
Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden 
komitealle koheesiopolitiikkaan liittyvästä strategiaraportista 2010 vuosien 2007–2013 
ohjelmien toteuttamisesta (jäljempänä strategiaraportti) sekä tiedonantoon liittyvä komission
yksiköiden valmisteluasiakirja.

Yleinen tausta 

Strateginen raportointi on uusi piirre koheesiopolitiikassa ja se luotiin nykyisellä 
ohjelmakaudella yleisasetuksen avulla välineeksi, jolla tarkastellaan strategisten 
suuntaviivojen toteuttamista. Kuten neuvoston asetuksen (EY) N:ro 1083/2006 (yleisasetus) 
johdanto-osan 36 kappaleessa todetaan, tavoitteena on lisätä koheesiopolitiikan strategista 
sisältöä ja edistää sen avoimuutta siten, että yhteisön ensisijaiset tavoitteet yhdennetään.

Mainitun asetuksen 29 artiklan 2 kohta, 30 artiklan 1 kohta ja 30 artiklan 2 kohta ovat 
strategiaraporttien oikeusperusta. Asetuksen mukaan jäsenvaltioiden oli viimeistään vuoden 
2009 loppuun mennessä toimitettava ensimmäinen kansallinen strategiaraportti. 
Strategiaraportissa esitetyt tiedot perustuvat näihin kansallisiin strategiaraportteihin.

Yleisiä arvioita

Ohjelmien täytäntöönpano

Ensimmäiseksi on todettava, että komissio ja jäsenvaltiot sopivat tietojen vaihdosta 
vuoden 2009 kansallisia strategiaraportteja varten ja asettivat tietojen poimimisen
määräpäiväksi 30. syyskuuta 2009, mutta jotkut jäsenvaltiot poimivat tietoja muina 
ajankohtina. Näin ollen vertailevaa analyysia tehtäessä on otettava huomioon useiden 
kuukausien ero, koska se voisi vaikuttaa tietylle sektorille kohdennettujen varojen määrään.

Valittujen hankkeiden rahoituksellinen arvo on raporttien mukaan 93,4 miljardia euroa eli 
27,1 prosenttia meneillään olevalla kaudella käytettävissä olevasta EU-rahoituksesta. Tätä 
keskimääräistä osuutta sovelletaan kolmeen koheesiopolitiikan tavoitteeseen sekä Lissabonin 
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tavoitteiden korvamerkittyihin ryhmiin ja edistymiseen yhteisön strategisten suuntaviivojen 
täytäntöönpanossa. Lissabonin tavoitteiden mukaisesti korvamerkittyihin hankkeisiin on 
raporttien mukaan osoitettu yhteensä 63 miljardia euroa ja Lissabonin tavoitteiden 
mukaisesti korvamerkittyjen hankkeiden valinta on samantasoista tai hieman nopeampaa kuin 
muiden toimien valinta.

Edellä mainittua jäsenvaltioiden keskimääräistä edistymistä voidaan pitää melko 
kohtuullisena, kun otetaan huomioon sosioekonomisen tilanteen vakava heikentyminen 
vuosina 2008–2009 maailmanlaajuisen kriisin vuoksi sekä politiikan uudistus kaudella 2007–
2013, koska nämä molemmat tekijät ovat vaikuttaneet syvästi täytäntöönpanoon.

Samalla kriisi on todistanut, että rakennerahastot ovat tärkeitä, ja erityisesti Euroopan 
sosiaalirahasto on osoittautunut erittäin hyödylliseksi vastattaessa huolestuttaviin haasteisiin 
monilla alueilla. Todisteet tästä löytyvät Euroopan talouden elvytyssuunnitelman tueksi 
hyväksyttyjen koheesiopolitiikan toimien täytäntöönpanon uudelleenarvioinnista (komission 
yksiköiden valmisteluasiakirja "Cohesion Policy: Responding to the economic crisis"), joka 
perustuu ensisijaisesti kansallisissa strategiaraporteissa toimitettuihin tietoihin.

Vähiten ja eniten kehittyneiden EU:n alueiden välillä on edelleen monessa suhteessa ilmeinen 
kuilu, ja edistyminen vaihtelee huomattavasti maiden välillä ja teemojen kesken siten, että 
valintojen kokonaisasteet ovat yli 40 prosenttia yhdeksän jäsenvaltion tapauksessa ja alle 
20 prosenttia neljän jäsenvaltion kohdalla. Kehityksessä jälkeen jääneitä alueita on tuettava 
edelleen niiden ponnisteluissa sosioekonomisten vaikeuksien voittamiseksi.

Esittelijän mukaan hankevalinta on viivästynyt huomattavasti tietyillä strategisilla aloilla. 
Erityistä huolta aiheuttavat alat, joilla olisi tehtävä perusteellinen analyysi viivästymisen 
syistä, ovat seuraavat: rautatiesektori, tietyt energia- ja ympäristöinvestoinnit, digitaalitalous, 
sosiaalinen osallisuus, hallintotapa ja toimintakapasiteetin rakentaminen.

Sen vuoksi tarvitaan lisäponnisteluja, joiden avulla vältetään kohtuuttomat viiveet, tehostetaan 
täytäntöönpanoa ja varmistetaan tiukempi rahoituskuri. Toisaalta esittelijä korostaa Euroopan 
alueellisen yhteistyön ohjelmiin sisältyvien ympäristöhankkeiden lisääntymistä, koska se on 
myönteistä kehitystä, josta syntyy valtioiden rajat ylittävään sekä valtioiden ja alueiden 
väliseen yhteistyöhön liittyvää selvää lisäarvoa.

Strateginen raportointi

Strateginen raportointi tarjoaa oikea-aikaista näyttöä täytäntöönpanon edistymisestä koko 
27 jäsenvaltion EU:ssa ja perustan korkeatasoiselle keskustelulle, vertaisarvioinnille ja 
politiikkaan liittyvälle oppimiselle sekä kannustimen tulosten laadun parantamiseen.

Tästä huolimatta esiin on noussut joitakin merkittäviä puutteita. Esimerkiksi ainoastaan 
19 jäsenvaltiota on raportoinut ydinindikaattoreista. Siksi tässä vaiheessa on mahdotonta 
saada alustavaa selvää EU:n laajuista kuvaa siitä, mitä politiikalla saadaan kentällä aikaan. 
Esittelijän mielestä jäsenvaltioiden olisi käytettävä ydinindikaattoreita seuraavalla strategisen 
raportoinnin kierroksella 2012–2013 vertailun helpottamiseksi EU:n tasolla. Lisäksi, jotta 
edistymistä koskevan valvonnan johdonmukaisuutta ja laatua voidaan tehostaa, 
jäsenvaltioiden olisi lisättävä raporttiensa strategista sisältöä ja komission olisi tarjottava 
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yksityiskohtaisempaa ohjausta strategisen raportoinnin laadun parantamiseksi.

Raportoinnilla pyritään lisäämään politiikan tavoitteisiin liittyvää vastuuvelvollisuutta 
yleisöön nähden. Siksi tulosten esittämisen on oltava julkisempaa. Myös kokemusten vaihtoa 
olisi edistettävä, jotta jäsenvaltiot voivat hyötyä hyvistä käytännöistä, joilla myötävaikutettiin 
myönteisten tulosten saavuttamiseen. Esittelijä korostaa seuraavia hyviä käytäntöjä, jotka 
parantavat raportoinnin laatua ja lisäävät sidosryhmien osallistumista jäsenvaltioissa:

 ydinindikaattorien käyttö
 tulosten ja tuotosten raportointi
 kansallisten politiikkojen ja EU:n politiikkojen välisten synergioiden raportointi
 julkisten keskustelu- ja kuulemistilaisuuksien järjestäminen sidosryhmien kanssa
 raporttien toimittaminen kansallisille parlamenteille lausuntoa varten ja raporttien 

julkaiseminen hallituksen internetsivustolla.

Esittelijän pohdinnat ja päätelmät 

Koheesiopolitiikka puolustaa jatkossakin paikkaansa, koska se edistää huomattavasti 
sosioekonomisen ympäristön kehittymistä. Jäsenvaltiot ovat ottaneet uudet vaatimukset 
vastaan myönteisesti ja edistyvät koheesiopolitiikan tavoitteiden saavuttamisessa, kuten 
kansallisissa raporteissa esitetyt tiedot ja luvut osoittavat, vaikka edistyminen on valtioiden ja 
alueiden tasolla tietyssä määrin luontaisesti epäyhtenäistä. Koheesiopolitiikka on kuitenkin 
pitkäaikainen mekanismi ja useimmat tulokset ovat nähtävissä myöhemmin ohjelmakaudella. 
Ohjelmakauden 2007–2013 kokonaiskuva onkin nähtävissä vasta vuonna 2015, kaksi vuotta 
toisen strategiaraportin jälkeen, sillä tietyillä mailla on vuoden 2013 jälkeen kaksi vuotta 
aikaa käyttää kaikki myönnetty rahoitus.

Esittelijä kiinnittää huomiota siihen, että joillakin aloilla useat tekijät haittaavat tehokasta 
hankkeiden valintaa ja täytäntöönpanoa, kuten monivuotista rahoituskehystä ja poliittista 
lainsäädäntöpakettia koskevien neuvottelujen myöhäinen päättäminen, joka viivästyttää 
kansallisten strategioiden ja toimenpideohjelmien valmistumista, varainhoidon valvonnan 
sääntöjen muuttaminen, jäsenvaltioissa yhteisrahoitukseen käytettävissä olevien julkisten 
varojen vähäisyys ja selvien kansallisten prioriteettien puuttuminen tietyillä toiminta-aloilla 
sekä puutteellinen institutionaalinen ja hallinnollinen kapasiteetti. Näihin tekijöihin on 
puututtava nopeasti sekä EU:n että jäsenvaltioiden tasolla. Jäsenvaltioita neuvotaan lisäksi 
nopeuttamaan ja helpottamaan rakennerahastojen käyttöä kentällä ja erityisesti toteuttamaan 
korjaavia toimia aloilla, joilla täytäntöönpano on heikkoa, jotta sovittujen tulosten toteutus ei 
viivästy.

Ennakkoedellytykset koheesiopolitiikan yleisten tavoitteiden saavuttamiselle ovat tietenkin 
tiukka rahoituskuri ja varojen kohdentamisen avoimuus. Uutena välineenä strateginen 
raportointi voi edistää tässä tarkoituksessa politiikan tavoitteiden saavuttamiseen liittyvän 
vastuuvelvollisuuden lisääntymistä. Toinen merkittävä tekijä, jolla voidaan varmistaa 
päätöksentekoprosessin laatu, strateginen suunnittelu sekä koheesiopolitiikan onnistunut ja 
tehokas täytäntöönpano, on julkishallinnon tehokkuus. Siksi hyvää hallintoa olisi tehostettava 
edelleen Euroopan, kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla perussopimusten ja 
kumppanuusperiaatteen mukaisesti. On edelleen erittäin toivottavaa, että koheesiopolitiikan 
hallinnointia ja täytäntöönpanoa yksinkertaistetaan, koska ei ole todellakaan myönteistä, että 
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varoja jää käyttämättä tarpeettoman byrokratian sekä vaikeiden sääntöjen ja menettelyjen 
vuoksi.

Tässä yhteydessä varojen käyttöä voidaan lisätä kohdennetulla toimintakapasiteetin 
rakentamisella ja ottamalla käyttöön kaikki asianmukaiset kansalliset varat rakennerahastoista 
saatavilla olevan yhteisrahoituksen saamiseksi. Rahoitusjärjestelyjä koskevat välineet voivat 
myös tarjota tarvittavaa tukea.

Koheesiopolitiikalla pyritään vähentämään Euroopan alueiden välisiä kehityseroja, edistetään 
modernisointia ja kestävää kehitystä sekä osoitetaan eurooppalaista yhteisvastuuta. 
Sellaisenaan se on osoittautunut olennaisen tärkeäksi Euroopan yhdentymisen etenemisen 
kannalta samalla kun on luotu voimakkaita synergioita kaikkien Euroopan unionin 
politiikkojen välille. Todellisuudessa Euroopan alueiden välillä on edelleen silmiinpistäviä 
taloudellisia, sosiaalisia ja ympäristöllisiä eroja. Jotkut niistä ovat seurausta kahdesta 
edellisestä laajentumisesta (ehdotus: historiallisesti ja taloudellisesti heikommassa asemassa 
olevien maiden liittyminen), toiset ovat korostuneet maailmanlaajuisen rahoitus- ja 
talouskriisin suorien vaikutusten johdosta.

Tulevan koheesiopolitiikan rakenne kaudeksi 2014–2020 tulee olemaan poliittisen 
keskustelun ytimessä seuraavina vuosina. Vaarana on, että Lissabonin strategian puutteet 
voisivat toistaa itseään Eurooppa 2020 -strategian täytäntöönpanossa. Seuraavasta 
ohjelmakaudesta käytäviin tuleviin neuvotteluihin liittyen esittelijä toistaa, että 
koheesiopolitiikalla olisi edelleen puututtava kaikkiin Euroopan alueisiin ja yhteiskunnallisiin 
haasteisiin, autettava köyhimpiä alueita saamaan muut alueet kehityksessä kiinni ja 
toteutettava älykäs, kestävä ja osallistava kasvu. Esittelijä uskoo myös vahvasti, että pysyvän 
alueellisen epätasapainon ja pitkällisten kriisien vallitessa vahva ja asianmukaisesti rahoitettu 
EU:n aluepolitiikka on ehdoton edellytys sosiaalisen, taloudellisen ja alueellisen 
yhteenkuuluvuuden saavuttamiseksi, joten seuraavalla ohjelmakaudella koheesiopolitiikalle 
myönnettävää budjettia ei saisi missään tapauksessa vähentää.


