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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Euroopan komission viidennestä koheesioraportista ja vuoden 2013 jälkeisen 
koheesiopolitiikan strategiasta
(2011/2035(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon 9. marraskuuta 2010 päivätyn komission tiedonannon "Taloudellista, 
sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta käsittelevän viidennen kertomuksen päätelmät:
koheesiopolitiikan tulevaisuus" (KOM(2010)0642),

– ottaa huomioon 9. marraskuuta 2010 päivätyn komission viidennen kertomuksen 
taloudellisesta, sosiaalisesta ja alueellisesta yhteenkuuluvuudesta: Koheesiopolitiikan 
tulevaisuus,

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

– ottaa huomioon Euroopan aluekehitysrahastosta ja asetuksen (EY) N:o 1783/1999 
kumoamisesta 5. heinäkuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 
(EY) N:o 1080/20061,

– ottaa huomioon Euroopan sosiaalirahastosta ja asetuksen (EY) N:o 1784/1999 
kumoamisesta 5. heinäkuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 
(EY) N:o 1081/20062,

– ottaa huomioon Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa ja 
koheesiorahastoa koskevista yleisistä säännöksistä 11. heinäkuuta 2006 annetun 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1083/20063,

– ottaa huomioon koheesiorahaston perustamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1164/94 
kumoamisesta 11. heinäkuuta 2006 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1084/20064,

– ottaa huomioon liittymistä valmistelevasta tukivälineestä 17. heinäkuuta 2006 annetun 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1085/20065,

– ottaa huomioon 24. huhtikuuta 2007 antamansa päätöslauselman tulevien laajentumisten 
vaikutuksista koheesiopolitiikan tehokkuuteen6,

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

                                               
1 EUVL L 210, 31.7.2006, s. 1–11.
2 EUVL L 210, 31.7.2006, s. 12–18.
3 EUVL L 210, 31.7.2006, s. 25.
4 EUVL L 210, 31.7.2006, s. 79–81.
5 EUVL L 210, 31.7.2006, s. 82–93.
6 EUVL C 74 E, 20.3.2008, s. 275.
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keskustelun tilasta1,

– ottaa huomioon 20. toukokuuta 2010 antamansa päätöslauselman koheesiopolitiikan 
osuudesta Lissabonin ja Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden saavuttamisessa2,

– ottaa huomioon 7. lokakuuta 2010 antamansa päätöslauselman EU:n koheesio- ja 
aluepolitiikasta vuoden 2013 jälkeen3,

– ottaa huomioon 7. lokakuuta 2010 antamansa päätöslauselman Euroopan sosiaalirahaston 
tulevaisuudesta4,

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

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

– ottaa huomioon 26. tammikuuta 2011 päivätyn komission tiedonannon "Aluepolitiikan 
panos Eurooppa 2020 -strategian mukaisessa kestävässä kasvussa" (KOM (2011)0017),

– ottaa huomioon taloudellista, sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta käsittelevää 
viidettä kertomusta koskevat neuvoston päätelmät, jotka (yleisten asioiden) neuvosto 
hyväksyi 21. helmikuuta 2011 (6738/11),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 48 artiklan,

– ottaa huomioon aluekehitysvaliokunnan mietinnön sekä työllisyyden ja sosiaaliasioiden 
valiokunnan, talousarvion valvontavaliokunnan sekä naisten oikeuksien ja sukupuolten 
tasa-arvon valiokunnan lausunnot (A7-0000/2011),

A. ottaa huomioon, että EU:n koheesiopolitiikka on vaikuttanut merkittävällä tavalla siihen, 
että kaikilla EU:n alueilla on menneillä ja nykyisillä tukikausilla voitu todeta tuottavuuden 
nousua; korostaa, että jälkiarvioinnit osoittavat lisäksi taloudellisten, sosiaalisten ja 
alueellisten erojen vähentyneen merkittävästi; ottaa huomioon, että tämä kehitys on 
vaikuttanut vastaavasti myönteisellä tavalla sosiaaliseen suojeluun sekä 
ympäristönsuojeluinvestointeihin,

B. ottaa huomioon, että koheesio- ja rakennepolitiikka on osoittautunut kriisitilanteissa 
joustavaksi ja pystynyt vaikuttamaan merkittävällä tavalla erilaisiin kansallisiin 
suhdanneohjelmiin ja ammattitaidon kehittämisohjelmiin,

C. ottaa huomioon, että rakennerahastojen kohdentaminen Lissabonin strategian tavoitteisiin 
on osoittautunut hyväksi ratkaisuksi, mistä todistavat vakuuttavat käyttöasteet tavoitteiden 
"lähentyminen" ja "alueellinen kilpailukyky ja työllisyys" aloilla, mutta suhtautuu 
kriittisesti siihen, että vain runsaat 20 prosenttia tavoitteen "alueellinen yhteistyö" 

                                               
1 EUVL C 117 E, 6.5.2010, s. 65.
2 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2010)0191.
3 Hyväksytyt tekstit, P7_TA-PROV(2010)0356.
4 Hyväksytyt tekstit, P7_TA-PROV(2010)0357.
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hankkeista on vastannut Lissabonin tavoitteita,

D. ottaa huomioon, että Lissabonin strategian osittaisen epäonnistumisen syyt eivät ole 
koheesiopolitiikan puutteellisessa täytäntöönpanossa vaan syypäitä ovat pikemminkin 
rahoituskriisin vaikutukset ja sisämarkkinoiden toteuttamisen puutteet, puutteellinen 
budjettikuri sekä joidenkin jäsenvaltioiden riittämättömät makrotaloudelliset edellytykset,

E. ottaa huomioon, että virheiden määrät ja tukivarojen väärinkäyttö ovat viime jaksoilla 
huomattavasti vähentyneet; pahoittelee kuitenkin sitä, että rakennepolitiikka on edelleen 
politiikan ala, jolla virheprosentit ovat korkeita, ja että joillakin jäsenvaltioilla ei 
edelleenkään ole tehokkaita mekanismeja varojen väärinkäyttöä vastaan eikä keinoja periä 
perusteettomasti maksettuja rahoja takaisin,

F. ottaa huomioon, että koheesio- ja rakennepolitiikan nykyinen tavoitejärjestelmä 
(lähentyminen, kilpailukyky ja työllisyys, rajatylittävä yhteistyö) on osoittautunut hyväksi 
ratkaisuksi, kun huolehditaan monitasoisesta hallinnosta ja suunnitteluvarmuudesta, jotka 
perustuvat luotettavaan taloudelliseen kehykseen ja hyväksyttyyn suunnitteluaikatauluun 
(7 vuotta), mutta panee merkille ohjelman laatimisen huomattavat viipeet, jotka aiheutuvat 
liian pitkistä rahoitus- ja lainsäädäntöneuvotteluista,

G. ottaa huomioon, että lähentymisalueiden kestävä tukeminen ja kehittäminen vaikuttaa 
myönteisesti niillä vallitsevaan tavaroiden ja palvelujen kysyntään ja tuo siten mukanaan 
todistettavasti myönteisiä vaikutuksia myös rikkaampien EU-jäsenmaiden kannalta,

H. ottaa huomioon, että merkittävä aluetaloudellinen ja sosiaalinen epätasapaino sekä 
erityiset rakenteelliset ongelmat ja maantieteelliset haitat edellyttävät edelleen kattavaa 
eurooppalaista koheesiopolitiikkaa kaikilla Euroopan alueilla, mitä myös Lissabonin 
sopimuksessa edellytetään,

Koheesiopolitiikan lisäarvo ja investointien painopisteet

1. kehottaa korostamaan koheesio- ja rakennepolitiikan ohjelmissa eurooppalaista 
lisäarvoa; katsoo tällaisen lisäarvon toteutuvan, kun EU:n hankkeilla saavutetaan 
kyseisillä alueilla kestäviä ja mitattavissa olevia taloudellisia, infrastruktuureihin liittyviä, 
sosiaalisia ja/tai ekologisia parannuksia, joita ei olisi voitu toteuttaa ilman unionin 
panosta;

2. pitää unionin tuen lisäarvona myös sitä, kun tuetut hankkeet vaikuttavat alueellisella 
tasolla osaltaan siihen, että saavutetaan yleiseurooppalaisia tavoitteita, jotka liittyvät 
talouskasvuun, tutkimustoimintaan, ympäristönsuojeluun, luonnonvarojen säästämiseen, 
demografiseen kehitykseen, kestävään energiahuoltoon, sosiaaliseen yhteenkuuluvuuteen 
tai rajatylittävään kehitykseen, kun tätä ei olisi voitu toteuttaa ilman unionin panosta;

3. katsoo, että yksi koheesiopolitiikan suurista, lisäarvoa tuovista eduista on siinä, että 
unionin tavoitteita toteutetaan noudattamalla yhteisen talousvastuun ja taloushallinnon 
(monitasoinen hallinto) periaatteita; vaatii tämän kumppanuusperiaatteen jatkuvaa 
vahvistamista;

4. korostaa, että vaikka alueelliset erot ovatkin vähenemään päin, epätasapaino on kuitenkin 
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edelleen suuri – joissakin jäsenvaltioissa jopa kasvava – ja että tästä syystä 
koheesiopolitiikassa on edelleen keskityttävä alueellisten kehityserojen tasaamiseen;

5. tunnustaa maantieteellisesti ja luonto-olojen perusteella erityisen epäedullisessa asemassa 
olevien alueiden erityistarpeet; vaatii entiseen tapaan, että Lissabonin sopimuksessa 
tarkoitetut erityisen epäedullisessa asemassa olevat alueet (syrjäisimmät alueet, hyvin 
harvaan asutut pohjoisimmat alueet sekä saaristo-, vuoristo- tai raja-alueet) säilyttävät 
erityisen suosituimmuusaseman;

6. korostaa, että yhteisö voi menestyä maailmanlaajuisessa kilpailussa vain, jos 
koheesiopolitiikassa voidaan hyödyntää kaikkien alueiden kehityspotentiaalia Eurooppa 
2020 -strategian haasteisiin vastaamiseen;

7. korostaa, että koheesiopolitiikassa on edelleen keskityttävä alueelliseen koheesioon
("territoriaalinen koheesio"), ja korostaa että Lissabonin sopimuksessa lisättiin 
taloudellisen ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden tavoitteisiin "alueellinen 
yhteenkuuluvuus"; toteaa, että tämä tavoitteenasettelu on edelleen erottamattomasti 
sidoksissa taloudellisen ja sosiaalisen koheesion haasteisiin;

8. pitää makroaluestrategioita suurena mahdollisuutena hyödyntää paremmin alueiden rajat 
ylittävää potentiaalia ja kohdata maantieteellisiä haasteita esimerkiksi ympäristönsuojelun 
alalla; näkee tässä mahdollisuuden hyödyntää EU:n rakennerahaston nykyisiä 
tukimahdollisuuksia määrätietoisemmin paremman koordinoinnin avulla;

9. suhtautuu epäillen siihen, että toiminnallisten maantieteellisten yksiköiden (kuten 
metropolialueet, merialueet tai jokialueet) omat toimintaohjelmat voisivat tuoda 
lisähyötyjä; panee erityisesti merkille, että ei ole olemassa poliittista (tai demokraattista) 
elintä, jolla olisi riittävä vastuu ohjelman täytäntöönpanosta; vaatii tämän sijasta 
sovittamaan makroalueelliset tai maantieteelliset strategiat tehokkaammin yhteen 
valtioiden välisellä tasolla;

10. korostaa kaupunkien avainroolia Eurooppa 2020 -strategian taloudellisten, ekologisten 
ja sosiaalisten tavoitteiden saavuttamisen kannalta; vaatii tukea integroituihin 
kehityssuunnitelmiin perustuville mallikonsepteille ja -hankkeille sekä kaupunkien ja 
niiden ympäristön välisten suhteiden korostamista;

11. torjuu määrälliset vaatimukset (kiintiöt) erityisesti kansallisen ohjelmajaon 
(ESR/EAKR), kaupunkikehityksen, maaseutualueiden ja muiden luokkien tai 
toiminnallisten alueiden osalta; pitää ongelmallisena myös sitä, että tukikelpoiset 
kaupungit ja alueet on pakko määrittää jo toimintaohjelmien yhteydessä, ja vaatii myös 
tässä yhteydessä tarjoamaan jäsenvaltioille ja alueille mahdollisuuden kilpailuun 
perustuvaan valintamenettelyyn;

12. korostaa, että rakenne- ja koheesiopolitiikassa ei saa esiintyä aluetyyppien yksipuolista 
suosimista; vaatii tarkastelemaan maaseutualueiden ja kaupunkialueiden 
kumppanuuksia vahvemmin sosiaalisessa ja taloudellisessa yhteydessä;

13. korostaa, että koheesio- ja rakennetuessa on suuntauduttava voimakkaammin Eurooppa 
2020 -strategian koulutus- ja sosiaalipoliittisiin haasteisiin; katsoo kuitenkin, että 
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vastaavien politiikan alojen kattava yhteisöllistäminen on tuomittu epäonnistumaan jo 
pelkästään taloudellisista syistä; vaatii siksi kehittämään edelleen mallihankkeita siten, 
että vastuu säilytetään kansallisella ja alueellisella tasolla;

14. vaatii, että erityisesti koska energialähteiden alalla on väistämättä edessä siirtyminen kohti 
uusiutuvia energiamuotoja ja koska ilmastosta keskustellaan, koheesiopolitiikalla on 
voimakkaammin pyrittävä uusiutuvien energiamuotojen nopeaan kehittämiseen; tukee 
hajautettuja energiakonsepteja koskevia vastaavia suunnitelmia, jotka käsittävät tehokkaat 
varastointiteknologiat alueilla;

15. pitää mahdollisena, että rakennerahastoista tuetaan energia-infrastruktuuriin tehtäviä 
erityisinvestointeja, joiden on kuitenkin rajoituttava alueisiin, joilla mahdollisuudet 
markkinataloudellisiin energiahuoltoratkaisuihin ovat poliittisista ja maantieteellisistä 
syistä merkittävästi rajoittuneet; vaatii lisäksi kytkemään rakennerahastojen tuen aina 
siihen edellytykseen, että periaatteessa vaaditaan kaupallista panosta ja että noudatetaan 
jaetun taloudellisen vastuun periaatetta;

16. korostaa, että Euroopan laajuisilla liikenneverkoilla on ratkaiseva rooli Euroopan 
alueiden yhteenkuuluvuuden kannalta, ja siksi TEN-infrastruktuurien ja luokiteltujen 
Eurooppa-väylien laajentamista ja saatavuutta on vahvistettava erityisesti raja-alueilla;
kehottaa tehostamaan "infrastruktuurin" tukemista eurooppalaisen alueellisen yhteistyön 
tavoitteen 3 yhteydessä;

Ohjelmasuunnittelun kohteet ja puitteet

17. korostaa, että Eurooppa 2020 -strategian ydinelementit (innovointi, koulutus, energia, 
ympäristö, työllisyys, kilpailukyky, pätevyys, köyhyyden torjunta) ovat jo osa koheesio-
ja rakennepolitiikkaa; katsoo, että Eurooppa 2020 -haasteet pystytään integroimaan 
mainiosti nykyisiin kolmeen tavoitteeseen (lähentyminen, kasvu ja työllisyys, 
rajatylittävä kehitys);

18. katsoo, että myös perusinfrastruktuurien edistämistä ja perinteisten energiamuotojen 
tukemista on pidettävä Eurooppa 2020 -tavoitteiden mukaisena, koska vasta 
kilpailukykyiset liikenne-, energia- ja viestintäverkostot sekä jätehuoltoinfrastruktuurit 
antavat lähentymisalueille mahdollisuuden olla mukana pyrkimässä Eurooppa 
2020 -tavoitteisiin – tästä syystä Eurooppa 2020 -tavoitteita on voitava jossain määrin 
tulkita juuri heikoimpien ja epäedullisimmassa asemassa olevien alueiden tapauksessa;

19. katsoo, että BKT:tä on edelleen pidettävä keskeisenä perusteena eniten tukea saavien 
alueiden (alle 75 prosenttia keskimääräisestä asukaskohtaisesta BKT:stä) ja tarvittaessa 
lähentymisvaltioiden (alle 90 prosenttia) määrityksessä; toteaa, että asiasta vastaaville 
kansallisille elimille on jätettävä liikkumavaraa, jotta ne voivat ottaa sopivilla 
päätöksentekotasoilla huomioon myös muita indikaattoreita;

20. vaatii, että ennen kaikkea kehityksessä eniten jäljessä olevien alueiden on Lissabonin 
sopimuksen mukaisesti oltava edelleen koheesiopolitiikan kohteena; korostaa, että 
epäedullisimmassa asemassa oleville alueille on tavoitteen 1 (lähentyminen) puitteissa 
osoitettava kehitysongelmia vastaava osuus;
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21. vaatii, että entisille eniten tukea saaneille alueille (lähentymisalueet) on 
lähentymistavoitteen puitteissa tarjottava luotettavaa ja kohtuullista phasing out -tukea;

22. kehottaa vahvistamaan horisontaalisesti suuntautunutta tavoitetta 2 (alueellinen 
kilpailukyky ja työllisyys); korostaa, että on edelleen kehitettävä innovointiklusterien ja 
tukea koskevien kilpailujen hyväksi havaittua järjestelmää;

23. katsoo, että jos 75 ja 90 prosentin välille luodaan yleinen uusi tukiluokka, tämä on 
vastoin EU:n koheesiopolitiikan hyväksi havaittuja periaatteita (heikoimpien tukeminen, 
kotoperäisen potentiaalin yhdistäminen rikkaampien alueiden yleisessä toiminnassa), ja 
torjuu tämän väliluokan;

24. on selkeästi sitä mieltä, että tavoitetta 3 (alueellinen yhteistyö kaikilla EU:n 
sisärajoilla) ja sen kolmea ulottuvuutta (rajatylittävä, alueiden välinen, ylikansallinen) on 
vahvistettava, ja vaatii rakennerahasto-osuuden korottamista seitsemään prosenttiin;
korostaa raja-alueiden merkitystä Eurooppa 2020 -tavoitteiden saavuttamisen kannalta;
pitää tarpeellisena, että TEN-verkot otetaan eurooppalaisten painopisteiden mukaisesti 
paremmin huomioon, samoin kuin rajat ylittävät infrastruktuurit, ja vaatii vastaavaa 
lisätukea kaikille raja-alueille;

25. katsoo, että uudet temaattiset rahastot (ilmasto, energia, liikenne) heikentäisivät jaetun 
taloudellisen vastuun hyväksi havaittua periaatetta ja vaarantaisivat alueellisen 
osallistumisen Eurooppa 2020 -tavoitteiden toteuttamiseen;

26. vaatii, että ESR vahvistaa koheesiopolitiikan osana edelleen sosiaalista integraatiota, 
talouskasvua ja työllisyyttä; pitää ESR:ää EU:n tärkeimpänä työmarkkina- ja 
työllisyyspoliittisena välineenä; pitää erityisen tärkeänä pätevyyden ja liikkuvuuden, 
sukupuolten paremman tasa-arvon, haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten 
integroimisen sekä pk-yrityksen tukemisen edistämistä;

27. viittaa integraatioon tähtäävien toimien synergiaan erityisesti ESR:n ja EAKR:n 
keskinäisissä suhteissa ja vaatii erityisesti kehityksen integroitua suunnittelua silmällä 
pitäen mahdollisuutta rahastojen välisen ristiinrahoituksen helpottamiseen;

28. vaatii EAKR:lle, ESR:lle, koheesiorahastolle, maaseudun kehittämisrahastolle ja 
kalastusrahastolle yhteistä strategiakehystä vuoden 2013 jälkeen; katsoo, että yhtenäisen 
sääntelyn mallia (hallinto, tukikelpoisuus, tilien tarkastus, raportointimääräykset) on 
edelleen kehitettävä yhteisellä puiteasetuksella;

29. kehottaa harkitsemaan aluekohtaisten maaseudun kehittämisohjelmien (nykyiset
rahoituksen painopisteet 3 ja 4) palauttamista tähän kehykseen ja vaatii jäsenvaltioille ja 
alueille sitovia tavoitteita, jotta voidaan luoda yhtenäisemmät hallintorakenteet EU:n 
rakennerahastoja ja maaseudun kehittämisen aluekohtaisia ohjelmia varten;

30. vaatii tehokkuussyistä lakkauttamaan tai yhdistelemään rahastoja, jotka ovat alueellisen 
kehityksen ja koheesion kannalta merkittäviä; suosittaa, että globalisaatiorahastosta 
itsenäisenä välineenä luovutaan ja sen tehtävät otetaan aiheellisella tavalla huomioon 
sosiaalirahastossa; kehottaa tutkimaan, olisiko koheesiorahaston ja aluekehitysrahaston 
yhdistäminen sopusoinnussa perussopimusten kanssa; toteaa, että Euroopan 
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aluekehitysrahaston ja koheesiorahaston varoja käytetään pääsääntöisesti saman 
tyyppisten hankkeiden rahoittamiseen;

31. pitää tervetulleena komission ehdottaman, EU:n ja jäsenvaltioiden välisen kehitys- ja 
investointikumppanuuden tavoitteita (aikaisempien valtiokohtaisten strategisten 
suunnitelmien sijasta); vaatii, että tässä yhteydessä määritetään investointien painopisteet 
Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden sekä muiden koheesio- ja rakennepoliittisten 
tavoitteiden saavuttamiseksi; pitää välttämättömänä, että selvitetään mahdollisimman 
nopeasti, miten vastuu jaetaan asianomaisten tahojen välillä, ja vaatii kunnioittamaan 
kansallista tai alueellista toimivaltaa toissijaisuusperiaatetta vastaavalla tavalla;

32. tukee toimintaohjelmien säilyttämistä tärkeänä välineenä, jolla strategiset suunnitelmat 
pannaan täytäntöön käytännön investointipainopisteinä; vaatii tätä varten selkeitä ja 
mitattavissa olevia tavoitteita;

33. vaatii, että osavaltiot ja alueet otetaan sitovasti mukaan kehityskumppanuuksien ja 
toimintaohjelmien laatimiseen; pitää välttämättömänä, että tämä mainitaan vastaavasti 
rakennerahastoasetuksissa;

34. tukee komission esittämää temaattisten painopistealojen järjestelmää; katsoo, että mitä 
alhaisempi jäsenvaltioiden tai alueiden kehitystaso, sitä suuremmalla syyllä olisi 
laadittava tällainen painopistealojen luettelo, jossa otetaan huomioon erityiset alueelliset 
kehitystarpeet;

35. vaatii kaikille jäsenvaltioille asetettavien pakollisten painopisteiden tapauksessa, että ne 
asetetaan innovoinnin, infrastruktuurin ja luonnonvarojen säästämisen alalle ja 
sopeutetaan alueiden kulloisiinkin tarpeisiin; korostaa, että muita painopisteitä on 
tarjottava ja pantava täytäntöön vapaaehtoiselta pohjalta ja toissijaisuusperiaatetta 
noudattaen; vaatii, että energian, koulutuksen ja köyhyyden torjunnan on kuuluttava 
tarjottaviin painopistealoihin;

36. vaatii välttämään ohjelmien käynnistämiseen liittyviä viivytyksiä ja yleisesti 
toteuttamaan päätöksenteko- ja arviointiprosessit nopeammin; vaatii, että osallistuvien 
hallintoelinten teknistä välineistöä ja verkottumista on parannettava, että noudatetaan 
julkistamisvelvollisuutta ja että tarvittavien lausuntojen laatimis- ja esittämismääräaikoja 
lyhennetään huomattavasti;

Kannustimet, ehdollisuus, tuloskeskeisyys, yhteisrahoitus, rahoitusvaihtoehdot

37. vaatii, että tukien maksaminen kytketään investointikumppanuuksissa ehtoihin, joissa 
vaaditaan jäsenvaltioilta uudistuksia, jotta taataan tukivarojen tehokas hyödyntäminen 
suoranaisesti koheesiopolitiikkaan liittyvillä aloilla; pitää perusteltuna, että tämä kytkös 
yhdistetään erityisesti jo hyväksytyn EU-lainsäädännön (hintasääntely, tarjousmenettelyt, 
liikenne, ympäristö, terveys ym.) moitteettomaan täytäntöönpanoon, jotta voidaan näin 
torjua sääntöjenvastaisuuksia ja turvata tehokkuus; torjuu kuitenkin menettelyt, joissa 
jäsenvaltioilta vaaditaan perustavanlaatuisia sosiaali- ja talousuudistuksia;

38. pitää tervetulleena, että komissio esittää koheesiopolitiikan tuloskeskeisyyden lisäämistä 
siten, että sopivat tavoitteet ja indikaattorit on määritettävä etukäteen; korostaa, että tähän 
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voidaan käyttää vain muutamia selkeästi määriteltäviä ja mitattavissa olevia 
indikaattoreita, joiden on oltava suorassa yhteydessä tukeen ja joista alueet/jäsenvaltiot 
sopivat yhdessä;

39. vaatii, että indikaattoreissa keskitytään toiminnan yhteyteen eurooppalaisen lisäarvon 
kanssa (tuottavuuden kasvu, tutkimuspanostukset, liikenne, alueellinen kasvu, relevantit 
ympäristöparannukset); vaatii, että ensi sijassa kansalliseen toimivaltaan kuuluvilla aloilla 
(koulutuksen taso, köyhyysrajat, integraatiotoimet) edistyksen mittaamisessa 
pidättäydytään määrällisistä vaatimuksista ja arvioidaan pikemminkin hankkeiden 
mallinomaista ja innovatiivista luonnetta;

40. pitää yhteisrahoitusta yhtenä koheesiopolitiikan perusperiaatteista; vaatii tarkistamaan 
EU:n maksuosuuden ylärajaa siten, että sen olisi paremmin vastattava alueellista 
kehitystasoa, eurooppalaista lisäarvoa ja toimenpiteiden tyyppiä ja sitä olisi vastaavasti 
korotettava tai alennettava;

41. pitää aiheellisena enimmäistuen rajoittamista 75 prosenttiin, koska muussa tapauksessa 
hakemuksissa on etusijalla pikemminkin taloudellinen näkökulma (ilmaista rahaa) kuin 
hankkeen tarpeellisuus; vaatii helpottamaan yksityisen yhteisrahoituksen ja 
markkinasuuntautuneiden luottovaihtoehtojen käyttöä alueellista osuutta varten;

42. vaatii ottamaan suorien yritystukien alalla huomioon, että erityisesti suurten yritysten 
tapauksessa koheesiopolitiikalla pikemminkin rahoitetaan seurannaisvaikutuksia kuin 
vaikutetaan sijoittautumista ohjaavasti, ja vaatii siksi, että yritysten tukemisessa on 
keskityttävä tutkimus- ja kehittämisinvestointeihin tai tarjottava voimakkaammin 
epäsuoraa tukea infrastruktuureille; vaatii lisäksi yleiseen rakennerahastoasetukseen 
selkeää sääntelyä, jolla suljetaan pois EU:n tuki unionin sisällä tapahtuvalle tuotannon 
siirtämiselle, sekä tällaisten investointien tarkistamiskynnyksen merkittävää alentamista;

43. tunnustaa uusien rahoitusvälineiden vipuvaikutuksen ja mobilisointipotentiaalin ja 
kannattaa periaatteessa voimakkaampaa lainarahoitusta ja vaatii revolving 
credit -luottolimiittien laajentamista useammille tukialoille (mm. tutkimus, 
infrastruktuuri); vaatii siksi yksinkertaistamista ja suurempaa oikeusvarmuutta koko 
tukijaksolle; katsoo, että viimeistään yhden tukijakson jälkeen vastuu varojen käytöstä 
olisi siirrettävä kansalliselle tai hankkeen tasolle;

44. korostaa, että täydentävän tuen tulee aina säilyä valinnaisena ja että toimijoiden on itse 
paikalla voitava käyttää kulloinkin sopivaa rahoitusvälineiden yhdistelmää alueellisia 
vaatimuksia vastaavasti;

45. katsoo, että EIP:n on omaksuttava voimakkaampi rooli TEN-infrastruktuurien 
rahoittamisessa; vaatii lisää tukea itsenäisille julkisten ja yksityisten osapuolten 
kumppanuuksille; katsoo, että Euroopan parlamentilla on periaatteessa tärkeä vastuu 
tähän liittyvästä avoimuudesta sekä päätöksenteko- ja valvontatehtävistä;

46. pitää alueita pienemmällä tasolla käytettäviä yleiskattavia tukia soveliaana välineenä 
eurooppalaisia rakennepoliittisia tavoitteita vastaaviin itse määriteltyihin 
innovointistrategioihin; ehdottaa, että myös yleiskattaviin tukiin käytetään hyväksi 
todettua kilpailumenettelyä;
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Talousarvio, varainhoito, byrokratian vähentäminen, budjettikuri, varainhoidon valvonta

47. katsoo, että seitsemän vuoden ohjelmakausi on osoittautunut hyväksi ratkaisuksi ja että 
se olisi säilytettävä vähintään seuraavan suunnittelukauden loppuun asti (2020); vaatii 
kuitenkin ottamaan käytön järjestelmän, joka mahdollistaa toimintaedellytysten 
nopeamman strategisen uudelleenarvioinnin, jotta voidaan nopeammin ja joustavammin 
reagoida erityistilanteisiin (talouskriisi, energiakriisi, luonnonkatastrofit);

48. korostaa, että EU:n talousarvio on nykyisen rakenteensa ja perustan muodostavien 
rahastoasetusten ansiosta osoittautunut hyväksi ratkaisuksi juuri koheesio- ja 
rakennepolitiikan kannalta, joten muutoksia on tehtävä vain tapauksissa, joissa menettelyt 
eivät ole toimineet tai joissa esiintyy ristiriitoja nykyisen varainhoitoasetuksen kanssa;
vaatii, että jos vakiintuneisiin ja hyväksi havaittuihin rakenteisiin tehdä pieniäkin 
muutoksia, on toimittava äärimmäisen varovasti;

49. pitää Eurooppa 2020 -tavoitteiden sisällyttämistä nykyisiin tavoite- ja 
rahastorakenteisiin ja siten budjettikohtiin täysin mahdollisena; torjuu EU:n talousarvion 
jakamisen teoreettisiin kasvualueisiin "älykkyyden", "osallistavuuden" tai "kestävyyden" 
mukaan;

50. pitää vuoden 2013 jälkeistä koheesio- ja rakennepolitiikkaa ratkaisevana politiikan alana 
Eurooppa 2020 -strategian monialaisen täytäntöönpanon kannalta, ja vaatii siksi vähintään 
samoja budjettivaroja kuin meneillään olevalla ohjelmakaudella;

51. vaatii, että jäsenvaltioille, jotka rikkovat vakavasti EU:n vakauskriteerejä ja joissa 
samalla esiintyy merkittäviä virheitä rakennevarojen käytössä, ehdotetaan tiukempaa ja 
automaattisesti käyttöön otettavaa sääntelyä, jolla valvotaan voimakkaammin 
rakennevarojen moitteetonta ja tavoitteiden mukaista käyttöä;

52. vaatii jäsenvaltioita tai alueita määrittämään viranomaiset, jotka ovat yksin vastuussa 
rakennerahastovarojen moitteettomasta hallinnoinnista;

53. pitää komissiota jatkossa suuremmassa määrin vastuussa kansallisten hallintomenettelyjen 
parantamisesta; pitää komissiota siksi vastuussa kansallisten tai unionin hallinto- ja 
tarkastuselinten hyväksymismenettelyjen toteuttamisesta; pitää mahdollisena, että 
onnistuneet hyväksynnät ja alhaisten virheprosenttien saavuttaminen kytketään oikeuteen 
esittää yksinkertaisempia raportteja harvemmin;

54. vaatii, että standardimenettelyä laajennetaan hallinnon yksinkertaistamista varten 
korkeammilla standardiyksikkökustannuksilla sekä yleiskustannuspaketeilla; vaatii, että 
suhteellisuusperiaate otetaan vahvemmin huomioon, eli että pienten hankkeiden 
toteuttamisen yhteydessä vaaditaan huomattavasti vähemmän raportointia ja todentamista;

55. tukee komission ehdotusta, jonka mukaan kulut korvataan kansallisille viranomaisille 
vasta sitten, kun vastaavat EU-tuet on maksettu edunsaajille; katsoo, että tällä nopeutetaan 
maksamista sekä tarjotaan ratkaiseva kannustin tiukkaan kansalliseen valvontaan; toteaa 
kuitenkin, että jäsenvaltioilla ja osavaltioilla saattaa olla likviditeettiongelmia ja että siksi 
on etsittävä varmistavia ratkaisuja;
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56. tukee komission ehdotusta, jonka mukaan "n+2-sääntöä" olisi ensimmäistä tukivuotta 
lukuun ottamatta sovellettava johdonmukaisesti ja poikkeukset olisi poistettava; katsoo, 
että tällä turvataan tasapainoinen suhde laadukkaiden investointien sekä ohjelmien 
kitkattoman ja nopean täytäntöönpanon välillä;

Naapuruus- ja laajentumispolitiikat

57. korostaa Euroopan naapuruus- ja kumppanuusvälineen (ENPI) koheesiopoliittista 
merkitystä Euroopan unioniin kuulumattomien maiden kanssa tehtävän rajatylittävän 
yhteistyön kannalta; katsoo, että erityisesti naapurimaiden infrastruktuurien kytkemisellä 
(liikenne, energia) on myönteisiä vaikutuksia myös yhteisön raja-alueille; vaatii, että 
ENPI-varat keskitetään strategisesti välttämättömiin energiansaantiin ja 
liikenneinfrastruktuureihin;

58. korostaa lisäksi, että EU:n laajentumisprosessilla on valmistelevan tukivälineen (IPA)
myötä merkitystä koheesion kannalta, sillä se auttaa ehdokasmaita koheesiorakenteiden 
sisällöllisessä ja organisatorisessa valmistelussa;

59. toistaa vaativansa, että aluekehitysvaliokunta on otettava vastuullisesti mukaan 
molempien välineiden jatkokehitykseen;

60. toteaa uusien laskelmien perusteella, että EU:n laajentumisella uusiin maihin on 
äärimmäisiä taloudellisia seurauksia koheesiopolitiikan kannalta1; korostaa, että tämä 
ylittäisi koheesiopolitiikan näkökulmasta huomattavassa määrin yhteisön 
vastaanottokyvyn; vaatii, että IPA-väline avataan myös EU:n naapuruuden tai 
jäsenyyden väliaikaisten erityismuotojen valmistelulle, ja vaatii jälleen porrastettua 
koheesiopoliittista konseptia Turkin kaltaisille suurille ehdokasmaille;

61. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.

                                               
1 Jos oletetaan, että tällä hetkellä liittymisneuvotteluja käyviä Turkkia ja Kroatiaa tuettaisiin ohjelmakaudella 
2007–2013 uusien jäsenvaltioiden (EU 12) keskimääräisellä asukaskohtaisella summalla, tarvittava 
kokonaissumma olisi 132,5 miljardia euroa. Turkin osuus tästä olisi 124,9 miljardia euroa tai 94,3 prosenttia ja 
Kroatian 7,6 miljardia tai 5,7 prosenttia. Jos lähdetään uusien jäsenvaltioiden keskimääräistä BKT-osuutta 
vastaavasta tuesta (2006), lisäsumma olisi 109,1 miljardia euroa. Turkin osuus tästä on 99,8 miljardia euroa ja 
Kroatian 9,3 miljardia. (Untiedt, G. (2011) Das Volumen und die Verteilung der EU-Strukturfondsmittel für die 
Förderperiode von 2007 bis 2013 unter Berücksichtigung der Türkei und Kroatiens, professori, tri G. Untiedtin 
lausunto, GEFRA GbR, tri Markus Pieperin pyynnöstä).
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PERUSTELUT

1. Taustaa

Maailmanlaajuisten kasvu- ja väestöennusteiden valossa Euroopan yhteisö menettää 
merkitystään. Jos EU-27 edustaa tällä hetkellä vielä 8 prosenttia maailman väestöstä, vuonna 
2050 sen osuus on enää vain 5 prosenttia. Sen taloudellinen painoarvo laskee erityisesti 
Kiinan ja keskeisten kynnysmaiden kasvun johdosta nykyisestä 20 prosentista noin 
12 prosenttiin.1

Jos Euroopan yhteisö haluaa menestyä taloudellisessa ja poliittisessa kilpailussa ja selviytyä 
tästä suhteellisesta merkityksen vähenemisestä ilman hyvinvoinnin heikkenemistä, yhteisön 
on seisottava vahvemmin yhdessä rintamassa tulevaisuuden turvaamiseen liittyvissä tärkeissä 
kysymyksissä. Tämä koskee yhtä lailla ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa kuin ratkaisevia 
kysymyksiä sisämarkkinoiden, tutkimuksen, energiahuollon ja raaka-aineiden saannin 
turvaamisen alalla. Yhteisön on entistä voimakkaammin keskityttävä uusiutuvien 
energiamuotojen ja niiden varastointikyvyn kehittämiseen.

2. Alueiden rooli ja koheesiopolitiikan lisäarvo

Koheesio- ja rakennepolitiikalla on avainrooli tulevaan kilpailukykyyn liittyvissä 
kysymyksissä. Euroopan alueet ja kaupungit ja niissä toimivat yritykset ovat jo hyvin 
voimakkaasti sidoksissa globaaliin talouteen, mikä on yhteydessä yksittäisten 
kansallisvaltioiden eurooppalaiseen historiaan. Näin ollen Euroopan talous on huomattavasti 
monimutkaisempi kuin aasialaiset tai pohjoisamerikkalaiset rakenteet. Yli 50 prosenttia 
monikansallisten yritysten ja niiden tytäryhtiöiden globaaleista yhteyksistä on lähtöisin 
EU:sta. Koheesiopolitiikassa on tukeuduttava voimakkaammin tähän etuun, jonka 
kansainvälinen verkottuminen edelleen tarjoaa, ja johdatettava myös lisää pieniä ja 
keskisuuria yrityksiä kansainvälisille kasvumarkkinoille.

Tällainen kasvu- ja innovointipainotteinen politiikka voi kuitenkin toimia ainoastaan 
esteettömillä sisämarkkinoilla, joita on edelleen yhdenmukaistettava. Lisäksi tällainen 
politiikka voi olla kestävää vain, jos aluepoliittiset tavoitteet kytketään yleiseurooppalaisiin 
innovointi- ja tutkimustavoitteisiin sekä ekologisiin haasteisiin ja käytetään hyväksi myös 
juuri rikkaampien alueiden taitotietoa.

Kasvukomponentin lisäksi tarvitaan alueellista ja sosiaalista yhdenvertaisuusajattelua. 
Koheesio- ja rakennepolitiikka voi viime kädessä saavuttaa menestyksekkään 
täytäntöönpanon edellyttämän hyväksynnän vain, jos väestö ja alueet kokonaisuutena 
osallistuvat tähän politiikkaan. Juuri tätä taustaa vasten on korostettava, että EU:n 
koheesiopolitiikka muodostaa jaetun ohjelma- ja talousvastuun periaatteidensa myötä 
maailmanlaajuisesti ainutlaatuisen, integroidun ja hyväksi havaitun politiikan, jota on edelleen 
kehitettävä.

                                               
1 Lähteet: Yhdistyneiden kansakuntien (2006) ja Kansainvälisen valuuttarahaston (2009) julkaisut.
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Siksi on selkeästi määriteltävä eurooppalainen lisäarvo, jota on tuotava esiin korostetummin 
– myös rakennerahastojen edellyttämän budjetin hyväksyttävyyttä silmällä pitäen.
Eurooppalaiset tavoitteet on onnistuneemmin kytkettävä aluekehityksen tavoitteisiin.
Lissabonin prosessissa tällä hetkellä noudatettu käytäntö, jossa varojen myöntäminen on 
kytketty innovaatiopainotteiseen politiikkaan, on tässä mielessä onnistunut lähestymistapa, ja 
sitä on jatkettava Eurooppa 2020 -strategian osalta – kuitenkin tulospainotteisuutta 
voimakkaammin korostaen.

Eurooppalaisen lisäarvon yhteydessä on lisäksi esitettävä seuraava kysymys: Missä määrin 
koheesiopolitiikalla on todellisuudessa käynnistetty hankkeita? Vai olisiko moni hanke, 
siirtyminen ja infrastruktuureihin liittyminen toteutettu myös yksinomaan kansallisella, 
alueellisella tai yritysten vastuulla? Vahvemmalla koheesiopolitiikalla on perusteita vain, jos 
eurooppalaiset ohjelmat voivat olla hankkeita käynnistävänä impulssin antajana ja siten 
tuottaa lisäarvoa. Muussa tapauksessa yhteisö rahoittaa monen byrokraattisen mutkan kautta 
ainoastaan seurannaisvaikutuksia.

Esittelijä pitää eräillä Eurooppa 2020 -strategian avainalueilla (koulupudokkaiden määrän 
vähentäminen, korkeampitasoiset loppututkinnot, lisää työelämässä olevia, vähemmän 
köyhyyttä, enemmän kunnallisia ympäristöinvestointeja) ensisijaisena kansallista tai peräti 
alueellista/paikallista poliittista vastuuta. Koheesiopolitiikan ei pidä tässä toimia sosiaali- tai 
ympäristöpolitiikan perustavanlaatuisen yhteisöllistämisen vauhdittajana. Tämä asettaisi 
koheesiopolitiikalle aivan liian suuria vaatimuksia. Sen sijasta on keskityttävä 
voimakkaammin alueelliseen panokseen yleiseurooppalaisissa asioissa (ympäristönsuojelu, 
ilmastonmuutos, energia, liikenneinfrastruktuurit ym.), kasvu- ja innovaatioimpulsseihin (pk-
yritykset kansainvälisissä verkostoissa ym.), sosiaalisiin mallihankkeisiin (integroitu 
kehityksen suunnittelu, terveys, demografia ym.), ja kaikkien näiden alojen puitteissa 
erityisesti myös epäedullisessa asemassa olevien alueiden yhdenvertaisuuteen.


