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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

tavoitteesta 3: Alueellisen yhteistyön haaste – rajat ylittävän, valtioiden välisen ja 
alueiden välisen yhteistyön tuleva toimintaohjelma
(2010/2155(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 
XVIII osaston,

– ottaa huomioon Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa ja 
koheesiorahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä asetuksen (EY) N:o 1260/1999 
kumoamisesta 11. heinäkuuta 2006 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1083/20061,

– ottaa huomioon eurooppalaisesta alueellisen yhteistyön yhtymästä (EAYY) 5. heinäkuuta 
2006 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1082/20062,

– ottaa huomioon yhteisön koheesiopolitiikan strategisista suuntaviivoista 6. lokakuuta 2006 
tehdyn neuvoston päätöksen (2006/702/EY)3,

– ottaa huomioon 7. lokakuuta 2010 antamansa päätöslauselman EU:n koheesio- ja 
aluepolitiikasta vuoden 2013 jälkeen4,

– ottaa huomioon 6. heinäkuuta 2010 antamansa päätöslauselman Euroopan unionin 
Itämeri-strategiasta ja makroalueiden roolista tulevaisuuden koheesiopolitiikassa5,

– 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 unionissa6, 

– ottaa huomioon 24. maaliskuuta 2009 antamansa päätöslauselman alueellista koheesiota 
koskevasta vihreästä kirjasta ja koheesiopolitiikan tulevaa uudistusta koskevan 
keskustelun tilasta7,

– ottaa huomioon 19. helmikuuta 2009 antamansa päätöslauselman eurooppalaisen 
naapuruuden ja kumppanuuden välineen uudelleentarkastelusta8, 

– ottaa huomioon 21. helmikuuta 2008 antamansa päätöslauselman alueellisen agendan ja 
                                               
1 EUVL L 210, 31.7.2006, s. 25–78.
2 EUVL L 210, 31.7.2006, s. 25–78.
3 EUVL L 291, 21.10.2006, s. 11–32.
4 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2010)0356.
5 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2010)0254.
6 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2010)0189.
7 EUVL C 117 E, 6.5.2010, s. 65.
8 EUVL C 76 E, 25.3.2010, s. 83.
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Leipzigin peruskirjan seurannasta – kohti eurooppalaista aluekehityksen ja alueellisen 
yhteenkuuluvuuden toimintaohjelmaa1,

– ottaa huomioon 1. joulukuuta 2005 antamansa päätöslauselman Euroregions-alueiden 
merkityksestä aluepolitiikan kehittämisessä2,

– ottaa huomioon 28. syyskuuta 2005 antamansa päätöslauselman alueellisen 
yhteenkuuluvuuden roolista aluekehityksessä3,

– ottaa huomioon 8. joulukuuta 2010 annetun komission tiedonannon "Tonavan aluetta 
koskeva EU:n strategia" (KOM(2010)0715) ja strategiaan liittyvän ohjeellisen 
toimintasuunnitelman (SEC(2010)1489), 

– ottaa huomioon komission 9. marraskuuta 2010 antaman taloudellista, sosiaalista ja 
alueellista yhteenkuuluvuutta käsittelevän viidennen kertomuksen koheesiopolitiikan
tulevaisuudesta (viides koheesiokertomus) (KOM(2010)0642),

– ottaa huomioon 19. lokakuuta 2010 annetun komission tiedonannon "EU:n talousarvion 
kokonaistarkastelu" (KOM(2010)0700) ja sen tekniset liitteet (SEC(2010)7000),

– ottaa huomioon 6. lokakuuta 2010 annetun komission tiedonannon "Aluepolitiikan panos 
Eurooppa 2020 -strategian mukaisessa älykkäässä kasvussa" (KOM(2010)0553),

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

 ottaa huomioon 10. kesäkuuta 2009 annetun komission tiedonannon "Euroopan unionin 
strategia Itämeren aluetta varten" (KOM(2009)0248 lopullinen) ja strategiaan liittyvän 
ohjeellisen toimintasuunnitelman (SEC(2009)0712/2),

 ottaa huomioon 6. lokakuuta 2008 annetun komission tiedonannon "Vihreä kirja 
alueellisesta koheesiosta Euroopassa: Alueellisen moninaisuuden kääntäminen 
vahvuudeksi" (KOM(2008)0616),

 ottaa huomioon luonnoksen alueiden komitean oma-aloitteiseksi lausunnoksi "Uusia 
näkymiä EAYY-asetuksen tarkistukseen"4,

 ottaa huomioon komission pyynnöstä laaditun riippumattoman kertomuksen 
"Interreg III -yhteisöaloite (2000–2006): jälkiarviointi" (N:o 2008.CE.16.0.AT.016), 

– ottaa huomioon työjärjestyksen 48 artiklan,

– ottaa huomioon aluekehitysvaliokunnan mietinnön (A7-0000/2011),

                                               
1 EUVL C 184 E, 6.3.2009, s. 95.
2 EUVL C 285 E, 22.11.2006, s.16.
3 EUVL C 227 E, 21.9.2006, s.88.
4 Määrä hyväksyä alueiden komitean 88. täysistunnossa 27. ja 28. tammikuuta 2011.
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A. ottaa huomioon, että Euroopan unionin alueeseen kuuluu 27 jäsenvaltiota ja 271 aluetta, 

B. ottaa huomioon, että rajaseutualueilla asuu noin 37,5 prosenttia Euroopan väestöstä,

C. ottaa huomioon, että epävirallinen yhteistyö, Euroregion-alueet, Euroopan neuvoston 
aloitteet, perättäiset perussopimukset ja Euroopan unionin johdettu oikeus ovat kaikki 
auttaneet tekemään alueiden välisistä siteistä lujemmat ja kestävämmät,

D. katsoo, että vaikka alueellisen yhteistyön perusta on luotu, paljon haasteita on yhä 
ratkaisematta ja näiden haasteiden luonne riippuu yhteistyön kehitysvaiheista ja -asteesta, 

E. toteaa, että rajat on "lakkautettu" perussopimuksilla ja että niiden poistuminen on saatava 
tuntumaan myös unionin kansalaisten arjessa,

F. toteaa, että aluepolitiikalla pyritään edistämään alueiden harmonista kehitystä ja 
lujittamaan taloudellista, sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta Euroopan unionissa, 

G. toteaa, että koheesiopolitiikassa Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoite edesauttaa "yhä 
läheisemmän Euroopan kansojen liiton" luomista vähentämällä alueiden välisiä esteitä, 

H. ottaa huomioon, että alueellinen yhteistyö, joka ohjaa eri alueiden kansalaiset 
yhteistoimintaan, on oppimisprosessi, joka luo tunteen yhteenkuuluvuudesta ja yhteisestä 
tulevaisuudesta,

I. katsoo, että kansalaisen on oltava keskeisellä sijalla alueiden välisen yhteistyön 
painopistealueilla,

J. huomauttaa, että alueellisen yhteistyön syventäminen riippuu Euroopan yhdentymisen ja 
eri alojen toiminnan koordinoinnin edistymisestä ja että alueellinen yhteistyö toimii 
itsessään Euroopan yhdentymisen kokeellisena laboratoriona, 

K. ottaa huomioon, että alueellinen yhteistyö on huomattavasti vahvistunut yleisen 
rakennerahastoasetuksen ja Lissabonin sopimuksen voimaantulon myötä,

L. huomauttaa, että Interreg III -yhteisöaloitteen jälkiarviointikertomus ohjelmakaudelta 
2000–2006 osoitti vakuuttavasti, millaista lisäarvoa tämä tavoite tuo Euroopan 
yhdentymishankkeelle,
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Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen lujittaminen

1. muistuttaa, että alueellisella yhteistyöllä halutaan kannustaa alueita yhteistoimintaan, jotta 
ne voivat tarttua yhdessä yhteisiin haasteisiinsa, poistaa yhteistyötä haittaavia fyysisiä, 
hallinnollisia ja sääntelyesteitä sekä vähentää rajojen vaikutusta;

2. on vakuuttunut, että alueellinen yhteistyö tuottaa eurooppalaista lisäarvoa ja että se 
näyttelee keskeistä osaa sisämarkkinoiden ja Euroopan yhdentymisen syventämisessä; 
pyytää, että alueellinen yhteistyö olisi jatkossakin yksi koheesiopolitiikan pilareista; 

3. katsoo, että alueellinen yhteistyö on osoittanut tehokkuutensa ja että sen potentiaalia ja 
kilpailukyvyn kehittämismahdollisuuksia ei vielä riittävästi hyödynnetä, koska sille 
myönnetään niin niukasti määrärahoja; pyytää osoittamaan Euroopan alueellinen yhteistyö 
-tavoitteeseen seuraavalla ohjelmakaudella vähintään 5 prosenttia koheesiopolitiikan 
kokonaistalousarviosta;

4. suosittaa, että tavoitteen 3 nykyinen rakenne eli sen kolme ohjelmalohkoa (rajat ylittävä, 
valtioiden välinen ja alueiden välinen) säilytetään, että rajat ylittävä yhteistyö pidetään 
vallitsevana muihin ohjelmalohkoihin nähden ja että siihen varataan vähintään 
70 prosenttia alueellisen yhteistyön talousarviosta;

5. pitää tarpeellisena säilyttää erottelu rajat ylittävään ohjelmalohkoon, joka vastaa 
rajaseutualueiden paikallisiin tarpeisiin, ja valtioiden väliseen ohjelmalohkoon, joka 
mahdollistaa yhteistyön laajempien strategisten alueiden kesken;

6. kannustaa kuitenkin alueellisten yhteistyötoimien johdonmukaisuuden ja jatkuvuuden 
varmistamiseksi käyttämään hankkeiden strategisuuden mukaan joustavammin EAKR-
asetuksen 21 artiklan tarjoamaa mahdollisuutta määrittää toimien sijainti rajat ylittävässä 
ja valtioiden välisessä yhteistyössä; pyytää tarkastelemaan uudelleen rajat ylittävässä 
yhteistyössä sovellettavaa 150 kilometrin raja-arvoa rannikko- ja merialueiden osalta;

7. pyytää pohtimaan prosessin alkuvaiheissa, mitä strategisia tarpeita kullakin rajaseudulla 
on Eurooppa 2020 -strategiaan liittyen, ja pyytää, että Euroopan alueellinen yhteistyö 
otetaan mukaan ja sovitetaan kaikkien tasojen – unionin, jäsenvaltioiden ja alueiden –
strategiseen suunnitteluun;

8. toivoo, että jatkossa rahoitusta eivät enää jakaisi jäsenvaltiot vaan jakaminen 
suoritettaisiin unionin tasolla, kutakin alueellisen yhteistyön ohjelmaa kohden ja käyttäen 
yleisen asetuksen liitteessä 2 olevassa 5 kohdassa esitettyjä perusteita, jotta kunkin alueen 
ja yhteistyöseudun tarpeisiin voidaan vastata strategisesti ja kokonaisvaltaisesti; kehottaa 
Euroopan komissiota kehittämään muita strategisia perusteita, jotka ovat mitattavissa, 
relevantteja ja alueiden tarpeita heijastavia ja joilla voidaan painottaa pääasiallista 
demografista perustetta;

9. vahvistaa jälleen, että alueiden välinen yhteistyö on tärkeää, mutta valittaa, ettei siihen 
myönnetä riittävästi resursseja; pyytää alentamaan unionin yhteisrahoitusosuuden tässä 
ohjelmassa 75 prosentista 60 prosenttiin, kun osallistujat tulevat alueellinen kilpailukyky 
ja työllisyys -tavoitteen alueilta; kannustaa alueita hyödyntämään paremmin yleisen 
asetuksen 37 artiklan 6 kohdan b alakohdassa tarjottuja mahdollisuuksia alueiden väliseen 
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yhteistyöhön; suosittaa myös, että tavoitteen 3 alueiden välisestä ohjelmalohkosta tuetaan 
myös näiden hankkeiden koordinointia ja vetämistä, tietämyksen hallinnan välineiden 
kehittämistä ja hyvien käytäntöjen vaihtoa, minkä olisi tapahduttava koordinoidummin 
Interact-ohjelman kanssa ja sen tuella; 

10. tukee Espon-ohjelman toimia ja ehdottaa, että niiden tulokset saatetaan helpommin 
saataville ja asiaankuuluvien toimijoiden käyttöön;

11. iloitsee Urbact-ohjelman onnistuneesta toteutuksesta kestävän kaupunkikehityksen alalla 
ja pyytää jatkamaan sitä; 

12. kehottaa komissiota kehittämään keinoja saada vaaleilla valitut paikallis- ja aluetason 
edustajat aktiivisesti mukaan Euroopan tason verkostoihin, joissa vaihdetaan kokemuksia 
ja hyviä käytäntöjä;

Alueellisen yhteistyön sisällyttäminen yleiseen ohjelmasuunnitteluun

13. kehottaa huolehtimaan siitä, että Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoite ja toisaalta 
lähentymistavoite ja alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite täydentävät toisiaan 
paremmin; ehdottaa, että alueelliset toimintaohjelmat osallistuvat niitä koskeviin rajat 
ylittäviin ja valtioiden välisiin hankkeisiin ja että niiden määrärahat kohdennetaan 
alueittain ohjelmakumppanien kanssa ennalta määriteltyihin ja hyväksyttyihin ensisijaisiin 
hankkeisiin monitasohallinnon ja kumppanuuden periaatteita noudattaen;

14. kannustaa jäsenvaltioita ja alueita ottamaan käyttöön toimintaohjelmia, joihin monet eri 
alueet osallistuvat ja joilla vastataan yhteisiin alueellisiin ongelmiin; kehottaa komissiota 
pohtimaan, mitä lainsäädännöllisiä mukautuksia tarvitaan, jotta voidaan perustaa saman 
mallin mukaisia monialueisia rajat ylittäviä toimintaohjelmia;

Alueellisen toimintamallin soveltaminen unionin muiden alojen politiikkaan 

15. muistuttaa, että neuvoston alulle panemassa makroalueita koskevassa mallissa kokeillaan 
hyvin laajaa aluetta koskevien yhteisten hankkeiden koordinointia ja että siinä 
hyödynnetään integroitua ja monialaista toimintamallia yhteisissä strategisissa hankkeissa, 
jotka rahoitetaan olemassa olevin varoin; palauttaa mieliin, ettei näistä strategioista pidä 
aiheutua lisäkustannuksia unionin talousarviolle, eikä niissä luoda uusia elimiä tai 
edellytetä uuden lainsäädännön soveltamista;

16. pyytää komissiota tarkastelemaan perinpohjaisesti ensimmäisten toteutettujen 
strategioiden tuloksia; toteaa prosessin herättäneen mielenkiintoa, joka olisi pantava 
kantamaan hedelmää; suosittaa, että valtioiden välisistä ohjelmista tuetaan alueellisia 
strategioita koordinoimalla nykyisten ja uusien makroaluestrategioiden suunnittelua, 
määrittelyä ja johtamista; 

17. katsoo, että kaikkien valtioiden välisten strategioiden suunnittelussa on otettava huomioon 
mahdollinen koordinointi Euroopan laajuisten liikenneverkkojen suuntaviivojen sekä 
yhdennetyssä meripolitiikassa toteutettujen strategioiden kanssa; 

18. muistuttaa, että alueellinen yhteistyö koskee Euroopan unionin sisärajojen lisäksi sen 
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ulkorajoja; pyytää komissiota pohtimaan, miten yhtäältä EAKR:n ja toisaalta liittymistä 
valmistelevan tukivälineen (IPA), eurooppalaisen naapuruuden ja kumppanuuden välineen 
(ENPI) ja Euroopan kehitysrahaston (EKR) toimet saataisiin tuottamaan enemmän 
synergiaa;

19. suosittaa Euroopan komission asiasta vastaavien pääosastojen toiminnan koordinoinnin 
tehostamista;

Eurooppalaisten alueellisen yhteistyön yhtymien (EAYY) perustamiseen kannustaminen

20. toteaa, että eurooppalainen alueellisen yhteistyön yhtymä on ainutlaatuinen ja tärkeä 
aluehallinnon väline, joka täyttää rahoituksen osalta jäsennettyyn yhteistyöhön, 
oikeudelliseen asemaan ja monitasohallintoon liittyvät tarpeet;

21. pitää kuitenkin tarpeellisena helpottaa sen täytäntöönpanoa ja pyytää komissiota 
esittämään mahdollisimman pian ehdotukset eurooppalaisesta alueellisen yhteistyön 
yhtymästä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1082/2006 
muuttamiseksi ottaen huomioon alueiden ja jo perustettujen yhtymien havaitsemat 
ongelmat ja käyttäen pohjana alueiden komitean työtä niin, että

– selkeytetään eurooppalaisten alueellisen yhteistyön yhtymien asemaa kansallisissa 
oikeusjärjestelmissä, 

– sallitaan jäsenvaltioiden toimijoiden ja EU:n ulkopuolisten maiden toimijoiden väliset 
eurooppalaiset alueellisen yhteistyön yhtymät,

– muutetaan 4 artiklan 3 kohdan sanamuotoa niin, että kolmen kuukauden määräaikaa 
noudatetaan ehdottomasti,

– yksinkertaistetaan eurooppalaisen alueellisen yhteistyön yhtymän henkilöstöä ja 
verotusta koskevia säännöksiä;

22. kehottaa myöntämään eurooppalaisille alueellisen yhteistyön yhtymille yleiskattavaa 
tukea, jotta ne voivat hallinnoida rakennerahastovaroja suoraan, ja pyytää ottamaan muista 
unionin rahastoista annetuissa asetuksissa paremmin huomioon eurooppalaisten 
alueellisen yhteistyön yhtymien monikansallisen ja monenvälisen luonteen, jotta ne 
voisivat helpommin saada rahoitusta muista lähteistä; 

Täytäntöönpanon yksinkertaistaminen

23. katsoo, että alueellisen yhteistyön ohjelmien täytäntöönpano on yhä liian monimutkaista ja 
että tavoite 3 edellyttää sen tarpeisiin sovitettuja sääntöjä;

24. kehottaa komissiota esittämään erityistoimia, joilla yksinkertaistetaan tarkastus- ja 
valvontasääntöjä, mahdollistetaan kustannusten kiinteämääräisen korvaamisen 
järjestelmällisempi käyttö, tarkennetaan yhteisön menojen tukikelpoisuussääntöjen 
puitteita, varmistetaan jousto sovellettaessa maksusitoumusten vapauttamista ilman eri 
toimenpiteitä, nostetaan hyväksyttävä riskitaso 5 prosenttiin ja tekninen tuki 8 prosenttiin, 
jotta hallintoviranomaiset voivat painottaa hankkeiden strategista tukea eikä 
hallinnollisten määräysten noudattamista hakemuksissa; 

25. vaatii myös yksinkertaistamaan menettelyjä, jotta yksityisen sektorin toimijoita olisi 



PR\854500FI.doc 9/15 PE456.853v01-00

FI

helpompi saada mukaan; suosittaa, että otetaan käyttöön rahoitusjärjestelyjä Jeremie- ja 
Jessica-aloitteiden mallin mukaisesti, sillä näin voitaisiin helpottaa tuloa antavien rajat 
ylittävien hankkeiden toteutusta, yksityisten toimijoiden osanottoa ja julkisen ja yksityisen 
sektorin kumppanuuksien perustamista;

Alueellisen yhteistyön näkyvyyden parantaminen

26. pahoittelee alueellisen yhteistyön näkyvyyden puutetta sekä kansallisten että 
paikallishallintojen tasolla että kansalaisten arjessa; pyytää komissiota kehittämään 
ratkaisuja, jotka mahdollistavat eurooppalaisten alueellisen yhteistyön yhtymien 
paremman näkyvyyden etenkin alueellisen yhteistyön toimijoiden ja kansalaisten 
keskuudessa;

27. katsoo, että koulutus- ja kulttuurialan yhteistyö edesauttaa Eurooppa 2020 -strategian 
tavoitteisiin kuuluvan älykkään ja osallistavan kasvun saavuttamista ja tekee alueellisesta 
yhteistyöstä näkyvämpää romuttamalla "henkiset rajat", jotka estävät kansalaisia 
lähentymästä toisiinsa; 

28. pyytää koordinoimaan paremmin alueellisen yhteistyön täytäntöönpanoon osallistuvien 
toimijoiden välistä viestintää; ehdottaa, että kaikissa yhteen ohjelmalohkoon kuuluvissa 
ohjelmissa käytettäisiin samaa visuaalista tunnusta (logoa) ja kehottaa komissiota 
esittämään, että seuraavan ohjelmakauden alussa toteutetaan alueellisen yhteistyön 
hyödyistä kertova laaja tiedotuskampanja rajaseutujen viestimissä;

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

Viiden viime vuoden aikana alueellinen yhteistyö on huomattavasti vahvistunut yleisen 
rakennerahastoasetuksen ja Lissabonin sopimuksen voimaantulon myötä. Vuosien 2007–2013 
rahoituskehyksessä alueellisen yhteistyön tavoitteesta tuli Interreg-yhteisöaloitteen jälkeen 
yksi Euroopan unionin koheesiopolitiikan kolmesta pilarista. Alueellisesta 
yhteenkuuluvuudesta on SEUT-sopimuksen 174 artiklan nojalla tullut yksi koheesiopolitiikan 
kolmesta osa-alueesta taloudellisen ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden rinnalle. Tavoitteen 
saama asema vakiinnuttaa sen yhdeksi Euroopan unionin tärkeimmistä painopistealueista. 

Esittelijän näkemyksen mukaan alueellisen yhteistyön tavoitteena on poistaa fyysisiä, 
hallinnollisia ja sääntelyesteitä ja vähentää alueiden välisten rajojen vaikutusta, jotta ne voivat 
yhdessä vastata yhteisiin haasteisiin, olivat ne sitten alueellisia (palvelut, infrastruktuuri, 
kaupunkisuunnittelu ja maankäytön suunnittelu), maailmalaajuisia (kuten globalisaatio ja 
ilmastonmuutos), taloudellisia tai yhteiskunnallisia. Alueellisessa yhteistyössä piilee 
kilpailukyvyn kehittämismahdollisuuksia, joita ei vielä riittävästi hyödynnetä, ja se edesauttaa 
"yhä läheisemmän Euroopan kansojen liiton" luomista.

Interreg III -yhteisöaloitteen jälkiarviointikertomus (2000–2006) osoittaa vakuuttavasti, 
millaista lisäarvoa tämä tavoite tuo Euroopan yhdentymishankkeelle, ja siinä esitetään 
muutama esimerkki onnistuneista hankkeista: 1 030 infrastruktuurihanketta ja yli 
18 000 kilometriä uusia rakennettuja teitä tai teitä, joiden rakentamista on tuettu, 
115 200 uutta työpaikkaa, 5 800 uusyritystä ja suoraan tai välillisesti perustettua tai elvytettyä 
yritystä, lähes 12 000 yhteistyöverkkoa ja -rakennetta ja yli 544 000 henkilöä (mukaan 
luettuna opiskelijat), jotka ovat osallistuneet kursseille, koulutukseen, seminaareihin, 
työpajoihin, kokouksiin tai muuhun valmennukseen1.

Alueellisen yhteistyön tavoitteen lujittaminen

Kunnianhimoinen talousarvio

Kuten Euroopan parlamentti EU:n koheesio- ja aluepolitiikasta vuoden 2013 jälkeen 
7. lokakuuta 2010 antamassaan päätöslauselmassa, Euroopan komissio viidennen 
koheesiokertomuksen päätelmissä, alueiden komitea suosituksissaan ja aluepolitiikasta 
vastaavien ministerien epävirallinen neuvosto Liègessä 22. ja 23. marraskuuta 2011 pitämänsä 
kokouksen päätelmissä, esittelijä katsoo, että "tavoitetta 3" on lujitettava huomattavasti. 

Nykyisestä monivuotisesta rahoituskehyksestä on tavoitteeseen varattu 8,5 miljardia euroa 
(mikä on vain 2,5 prosenttia koko Euroopan unionin rakennerahastomenoista). Kun 
edellisestä ohjelmakaudesta neuvoteltiin, komissio pyysi, että tavoitteeseen 3 myönnettäisiin 
vähintään 5 % koheesiopolitiikan talousarviosta. Vuonna 2013 tämä tavoite on kehittynyt 
täyteen mittaansa. Yhteistyön kysyntä on voimakasta ja tarpeet valtavat. Esittelijä katsoo, että 
on Euroopan parlamentin tehtävä edistää alueellisen yhteistyön toimijoiden kunnianhimoisia 
tavoitteita ja pyytää uudelleen, että tavoitteeseen varataan vähintään 5 % koheesiopolitiikan 
kokonaistalousarviosta. 

                                               
1 Interreg III -yhteisöaloite (2000–2006): jälkiarviointi (N:o 2008.CE.16.0.AT.016).
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Vakaa rakenne 

Esittelijän mielestä tavoitteen rakenne on säilytettävä kolmiosaisena, sillä kullakin osa-
alueella on oma logiikkansa ja hyötynsä.

Rajat ylittävästä yhteistyöstä (73 % talousarviosta) rahoitetaan yhteisten strategioiden 
toteuttaminen sisärajoilla (ja joillakin ulkorajoilla) sijaitsevilla jäsenvaltioiden alueilla (joiden 
välillä on enintään 150 kilometriä). Sen täytäntöönpano on "alueellistettu" NUTS 3 -tasolle ja 
vastaa rajat ylittävien asuinseutujen paikallisiin tarpeisiin. Esittelijä katsoo, että keskustelu 
tukikelpoisuuden siirtämisestä NUTS 2 -tasolle, kuten jotkut toimijat ovat pyytäneet, saattaisi 
vaarantaa rajat ylittävän yhteistyön paikallisen ulottuvuuden. Sen sijaan hankkeiden 
luonteesta riippuen voidaan käyttää EAKR-asetuksen 21 artiklan tarjoamaa mahdollisuutta 
määrittää toimien sijainti rajat ylittävässä ja valtioiden välisessä yhteistyössä, mikä tuo 
tervetullutta joustoa. Artiklan nojalla voidaan perustelluissa tapauksissa rahoittaa ohjelman 
tukikelpoisuusalueen ulkopuolisia menoja. 

Entistä laajemmalla valtioiden välisellä yhteistyöllä (20 % talousarviosta) pyritään edistämään 
samaan maantieteelliseen alueeseen kuuluvien vierekkäisten alueiden yhteistyötä aloilla, jotka 
kuuluvat unionin strategisiin painopisteisiin, kuten tutkimus ja kehitys, tietoyhteiskunta, 
ympäristö, korkeakoulutus, liikkuvuus, kestävä kaupunkisuunnittelu ja luonnonkatastrofien 
hoito.

Alueiden välinen yhteistyö (4 % talousarviosta) koskee 27 jäsenvaltion kaikkien alueiden 
välistä yhteistyötä riippumatta niiden maantieteellisestä sijainnista ja siinä keskitytään tiedon, 
kokemusten ja hyvien käytäntöjen vaihtoon.

Kokemus on osoittanut1, että alueiden välisen yhteistyön hanke-ehdotuspyynnöissä kysyntä 
ylittää tarjonnan kymmenkertaisesti. Tämä epäsuhta voi aiheuttaa hallintoviranomaiselle liian 
suuren hallinnollisen taakan ja lannistaa ja turhauttaa hakijoita. Säästöjen aikaansaamiseksi ja 
hankkeiden laadun kohentamiseksi voitaisiin harkita yhteisrahoitusosuuden laskemista 
60 prosenttiin (nykyisestä 75 prosentista), kun osallistujat tulevat alueellinen kilpailukyky ja 
työllisyys -tavoitteen alueilta. Esittelijä ehdottaa myös, että alueet käyttäisivät paremmin 
hyödyksi yleisen asetuksen 37 artiklan 6 kohdan b alakohdan tarjoamat mahdollisuudet. 
Artiklan nojalla voidaan jäsenvaltion aloitteesta sisällyttää lähentymistavoitteen tai 
alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoitteen alaiseen toimintaohjelmaan toimia alueiden 
välisen yhteistyön toteuttamiseksi toisen jäsenvaltion alueen tai paikallisviranomaisen kanssa. 
Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen alueiden välistä osa-aluetta voidaan käyttää 
tukemiseen, koordinointiin, tietämyksen hallinnan välineiden kehittämiseen, hyvien 
käytäntöjen vaihtoon ja tällä tavoin toteutettujen hankkeiden strategiseen johtamiseen. 
Samoin Interact-ohjelma tehostuisi, jos se liitettäisiin paremmin ja tiiviimmin tähän osa-
alueeseen. 

Urbact II -ohjelma (jossa vaihdetaan tietoa kestävän kaupunkikehityksen edistämiseksi) on 
ollut kiistaton menestys, jota on syytä jatkaa. 

                                               
1 Lähde: Interreg IV C -ohjelman hallinto kaudella 2007–2013: Ensimmäinen hanke-ehdotuspyyntö: hakemuksia 
4832, valittuja hankkeita 492; Toinen hanke-ehdotuspyyntö: hakemuksia 4671, valittuja hankkeita 481.
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Lisäksi paikallisyhteisöjen vaaleilla valittujen edustajien Erasmus-vaihdosta käytävään 
keskusteluun liittyen olisi hyödyllistä ottaa eri hallintotasojen vaaleilla valitut edustajat 
enemmän mukaan vaihtoverkostoihin (alueellinen yhteistyö, Interact ja Urbact), jotta vaihto 
olisi näkyvämpää ja siihen saataisiin poliittisia virikkeitä. 

Espon-ohjelma, jossa asetetaan saataville alueellista yhteistyötä ja rajaseutuja koskevia 
tutkimuksia ja tietokantoja, on välineenä tehokas. Ponnisteluja tarvitaan kuitenkin, jotta sen 
tulokset olisivat helpommin kaikkien yhteistyöhön osallistuvien toimijoiden saatavilla ja 
nähtävissä.

Alueellisen yhteistyön strategialähtöisyyden lisääminen ja yleiseen 
ohjelmasuunnitteluun sisällyttäminen

Vaikka alueellisen yhteistyön kolme ohjelmalohkoa voidaan pääpiirteissään säilyttää, 
ohjelmasuunnittelusta on tehtävä strategialähtöisempää ja sen on oltava osa kaikkia 
suunnitteluvaiheita. Esittelijä toivoo, että yhteistyötoimia koordinoidaan kaikilla 
hallintotasoilla ja että siinä otetaan huomioon alueiden tarpeisiin sovitettu 
Eurooppa 2020 -strategia ja muut olemassa olevat alueelliset toimintasuunnitelmat 
(Eurodistrict-, Euroregion- ja makroalueet ym.). 

Alueellista yhteistyötä rasittavat toisinaan jäsenvaltioiden pyrkimykset taloudelliseen hyötyyn 
ja Rahat takaisin -mentaliteetti: jäsenvaltiot ja toimijat vain jakavat alueellaan toteutettavien 
hankkeiden määrärahat keskenään ilman, että syntyy todellista yhteistyötä tai eurooppalaista 
lisäarvoa. Siksi esittelijä ehdottaa, että määrärahat jaetaan kutakin alueellisen yhteistyön 
ohjelmaa kohden ja että jäsenvaltiot eivät enää ole niitä jakamassa, jotta yhteistyöalueen 
tarpeisiin voidaan vastata kokonaisvaltaisesti. Pääasiallinen demografinen peruste voidaan 
säilyttää, mutta Euroopan komissio voisi kehittää muita strategisia perusteita, jotka ovat 
mitattavissa, relevantteja ja alueiden tarpeita heijastavia ja joilla pääkriteeriä voidaan 
painottaa. Täydentävissä osoittimissa voitaisiin ottaa huomioon alueellisen yhteistyön 
erityisongelmat, kuten liitäntämahdollisuudet ja infrastruktuurin saatavuus taikka tietyt 
Eurooppa 2020 -strategiaan liittyvät osoittimet.

Esittelijä katsoo, että vaikka alueellisen yhteistyön talousarviota olisikin kasvatettava 
huomattavasti, siitä ei voida koskaan rahoittaa rajat ylittäviä tai valtioiden välisiä 
suurhankkeita, joita unioni tarvitsee liikenteen, energian ja uusien viestintäteknologioiden 
aloilla. Jotta alueellisen yhteenkuuluvuuden periaate voidaan panna todella täytäntöön ja jotta 
lähentymistavoitteen ja alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoitteen mukaisesti 
myönnetyillä varoilla saataisiin tuotettua enemmän eurooppalaista lisäarvoa, Euroopan 
alueellinen yhteistyö -tavoitteen ja yleisen ohjelmasuunnittelun on täydennettävä toisiaan 
tehokkaammin. 

Siksi ehdotetaan, että ohjelmakauden alussa lähentymistavoitteen ja alueellinen kilpailukyky 
ja työllisyys -tavoitteen määrärahat kohdennetaan "alueittain" tiettyihin ohjelmakumppanien 
kanssa ennalta määriteltyihin ja hyväksyttyihin ensisijaisiin hankkeisiin monitasohallinnon ja 
kumppanuuden periaatteita noudattaen. 

Lopuksi esittelijä haluaa painottaa monien alueiden välisistä toimintaohjelmista saatujen 
kokemusten suurta merkitystä; näitä ovat esimerkiksi Ranskassa toteutettavat ohjelmat 
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"Loire" tai "Massif Central", jotka tukeutuvat yhteiseen alueperustaan. Komissio saattaa 
kokeilun tulosten perusteella harkita saman kaavan mukaan toteutettavia rajat ylittäviä 
monialueisia toimintaohjelmia. 

Alueellisen toimintamallin soveltaminen unionin muiden alojen politiikkaan

Makroalueelliset strategiat, esimerkiksi Itämerta tai Tonavaa varten, ovat herättäneet 
innostusta ja huolta monien toimijoiden keskuudessa. Esittelijä haluaa muistuttaa, että nämä 
strategiat eivät ole uusi hallitusten välisen yhteistyön muoto, jota vain jäsenvaltioiden 
keskushallinto hallinnoisi, eivätkä myöskään uusi, määrittelemätön unionin toiminnan kohde, 
joka olisi autonominen ja kaikin tavoin riippumaton aluepolitiikasta. "Kolmen kiellon sääntö" 
on niissä perustavan tärkeä: ei uusia elimiä, ei uutta lainsäädäntöä, ei uusia budjettikohtia, 
jotka liittyisivät makroaluestrategioihin. 

Makroalueiden malli, jossa kokeillaan hyvin laajaa aluetta koskevien yhteisten hankkeiden 
koordinointia ja hyödynnetään integroitua ja monialaista toimintamallia yhteisissä 
strategisissa hankkeissa, jotka rahoitetaan olemassa olevin varoin, ansaitsee erityishuomiota 
tuottamiensa tulosten perusteella. 

Vaikkei koko Eurooppaa ollakaan jakamassa makroalueisiin, valtioiden välisen 
ohjelmalohkon hallintojärjestelmä voisi olla avuksi näiden strategioiden suunnittelun, 
määrittelyn ja johtamisen koordinoinnissa sekä sen määrittämisessä, missä makroalueet 
voisivat olla hyödyksi ja toivottavia.

Samoin valtioiden välisen ohjelmalohkon suunnittelussa on otettava huomioon mahdollinen 
koordinointi unionin muiden merkittävien strategioiden kanssa, esimerkiksi Euroopan 
laajuisten liikenneverkkojen ja yhdennetyn meripolitiikan aloilla.

Lopuksi ulkorajayhteistyössä on puutteita ja täytäntöönpanovaikeuksia, etenkin kun eri 
rahastoja (EAKR, ENPI, IPA, EKR) koskevat asetukset eivät tuota synergiaa ja hallinto 
kangertaa. Euroopan komission asiasta vastaavien pääosastojen on tehostettava alalla 
toteuttamiensa toimien koordinointia. 

Eurooppalaisten alueellisen yhteistyön yhtymien (EAYY) perustamiseen kannustaminen

Alueellista yhteistyötä haluttiin helpottaa luomalla vuonna 2006 erillisellä asetuksella 
lainsäädännöllinen väline, eurooppalainen alueellisen yhteistyön yhtymä (EAYY). 
Eurooppalaista alueellisen yhteistyön yhtymää voidaan käyttää kaikissa alueellisen yhteistyön 
ohjelmalohkoissa, ja se on ainutlaatuinen aluehallinnon väline. Se otettiin käyttöön samaan 
aikaan, kun neuvoteltiin nykyistä monivuotista rahoituskehystä koskevasta 
lainsäädäntöpaketista.

Asetuksessa annetaan kansallisille, alueellisille ja paikallisille viranomaisille mahdollisuus 
perustaa yhteistyöohjelmien ja -hankkeiden toteuttamiseksi yhteisiä ryhmittymiä, jotka ovat 
oikeushenkilöitä. Tämä vaikuttaa suuresti monitasohallinnon malliin.

Jo perustetuista tai perusteilla olevista eurooppalaisen alueellisen yhteistyön yhtymistä saadut 
kokemukset osoittavat, että väline on toimiva. Sen avulla on vastattu alue- ja 
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paikallisviranomaisten tarpeisiin, jotka liittyvät rahoituksen osalta jäsennettyyn yhteistyöhön, 
oikeudelliseen asemaan ja monitasohallintoon, jopa paremmin kuin unionin lainsäätäjät 
uskalsivat odottaa. 

On kuitenkin välttämätöntä lisätä Euroopan unionin paikallis- ja alueviranomaisten tietämystä 
eurooppalaisista alueellisen yhteistyön yhtymistä. Eurooppalaisilla alueellisen yhteistyön 
yhtymillä on myös edessään koko joukko muita haasteita, jotka ovat pääasiassa 
lainsäädännöllisiä, rakenteellisia ja rahoituksen saatavuuteen liittyviä. Näitä haasteita ilmenee 
erityisesti yhtymien perustamisvaiheessa (esimerkiksi sijoittautumisvaltioon ja hyvin pitkiin 
rekisteröintimenettelyihin liittyvät ongelmat).

Alueiden komitea on nostanut esiin tiettyjä esittelijän mielestä mainitsemisen arvoisia 
ongelmia: tarve selkeyttää eurooppalaisten alueellisen yhteistyön yhtymien asemaa 
kansallisissa oikeusjärjestelmissä, sallia jäsenvaltioiden toimijoiden ja EU:n ulkopuolisten 
maiden toimijoiden väliset eurooppalaiset alueellisen yhteistyön yhtymät, muuttaa 4 artiklan 
3 kohdan sanamuotoa niin, että kolmen kuukauden määräaikaa (jossa jäsenvaltion on 
ilmoitettava, hyväksyykö se EAYY:n perustamisen) noudatetaan ehdottomasti, sekä 
yksinkertaistaa EAYY:n henkilöstöä ja verotusta koskevia säännöksiä. 

Lisäksi säännöissä, jotka koskevat mahdollisuutta saada rahoitusta muista rahastoista, on 
otettava paremmin huomioon eurooppalaisten alueellisen yhteistyön yhtymien erityisluonne, 
sillä ne eivät ole pelkkiä kumppaneita vaan monenvälisiä ja monikansallisia eurooppalaisia 
yhteenliittymiä. 

Lopuksi myöntämällä eurooppalaisille alueellisen yhteistyön yhtymille yleiskattavaa tukea, 
jotta ne voivat hallinnoida rakennerahastovaroja suoraan ohjelmassa määriteltyä strategiaa 
noudattaen, edesautettaisiin hankkeiden toteutusta ja kannustettaisiin luomaan uusia yhtymiä. 

Täytäntöönpanon yksinkertaistaminen

Tavoite 3 mahdollistaa eri jäsenvaltioista lähtöisin olevien yhteistyökumppaneiden 
moniulotteisen yhteistyön. Tämä edellyttää erityissääntöjä, joilla todella yksinkertaistetaan 
täytäntöönpanoa. 

Esittelijä ehdottaa toimia, joita käytännön toimijat ovat pyytäneet ja joilla muun muassa 
yksinkertaistetaan tarkastus- ja valvontasääntöjä, mahdollistetaan kustannusten 
kiinteämääräisen korvaamisen järjestelmällisempi käyttö, tarkennetaan yhteisön menojen 
tukikelpoisuussääntöjen puitteita, varmistetaan jousto sovellettaessa maksusitoumusten 
vapauttamista ilman eri toimenpiteitä, nostetaan hyväksyttävä riskitaso 5 prosenttiin ja 
tekninen tuki 8 prosenttiin, jotta hallintoviranomaiset voivat painottaa hankkeiden strategista 
tukea eikä hallinnollisten määräysten noudattamista hakemuksissa. 

Esittelijä muistuttaa kuitenkin, että yksinkertaistamistoimista tärkein on sääntöjen 
vakiinnuttaminen.

Lopuksi yksi alueellisen yhteistyön täytäntöönpanossa usein kohdatuista ongelmista on 
yksityisen sektorin toimijoiden haluttomuus sitoutua hankkeisiin, jotka vaikuttavat 
monimutkaisilta ja joihin liittyy riskejä. 
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Siksi esittelijä kehottaa komissiota ottamaan käyttöön rahoitusjärjestelyjä Jeremie- ja Jessica-
aloitteiden mallin mukaisesti, sillä näin voitaisiin helpottaa yksityisten toimijoiden osanottoa, 
tuloa antavien rajat ylittävien hankkeiden toteutusta ja julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuuksien perustamista.

Alueellisen yhteistyön näkyvyyden parantaminen

Alueellisen yhteistyön erityisen pahana ongelmana on näkyvyyden puute, joka yleisemminkin 
vaivaa rakennerahastoja.

Alueellisen yhteistyön näkökohtia eivät pohdi kansalaiset arjessaan, eivät jäsenvaltioiden 
keskus-, alue- tai paikallisviranomaiset hallinnossaan eivätkä Euroopan unionin toimielimet 
pitkän aikavälin politiikkasuunnitelmissaan. Alueellisen yhteistyön näkyvyyden lisääminen 
edellyttää toimia näillä kolmella tasolla. 

Ongelmaan voidaan tarttua kahdella tapaa: 
– Alueellisesta yhteistyöstä, tästä hienosta eurooppalaisesta ideasta, on tehtävä 

EU:n symboli kaikille kansalaisille.
– Poliittisten päättäjien ja virkamiesten kaikilla tasoilla on perehdyttävä 

alueellisen yhteistyön käytännön näkökohtiin, joilla voi olla merkitystä heidän 
työnsä kannalta.

Esittelijä pyytääkin komissiota kehittämään ratkaisuja, jotka mahdollistaisivat eurooppalaisten 
alueellisen yhteistyön yhtymien paremman näkyvyyden etenkin alueellisen yhteistyön 
toimijoiden ja kansalaisten keskuudessa. 

Lopuksi korostetaan tarvetta koordinoida paremmin alueellisen yhteistyön täytäntöönpanoon 
osallistuvien toimijoiden välistä viestintää esimerkiksi ottamalla ensi alkuun käyttöön 
yhteinen logo. Komissio voisi myös harkita laajaa tiedotuskampanjaa, joka toteutettaisiin 
rajaseuduilla Interact-ohjelman tuella.


