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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

rakennerahastojen ja koheesiorahaston varojen hyödyntämisestä: mitä on opittu EU:n 
tulevaa koheesiopolitiikkaa silmällä pitäen
(2010/2305(INI))

Euroopan parlamentti, joka

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

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

– ottaa huomioon komission työasiakirjan aluepolitiikan panoksesta Eurooppa 
2020 -strategian mukaisessa kestävässä kasvussa (SEC(2011)0092),

– ottaa huomioon 25. lokakuuta 2010 esitetyn komission työasiakirjan koheesiopolitiikasta: 
reagointi talouskriisiin, Euroopan taloudellisen elvytyssuunnitelman tueksi toteutettujen 
koheesiopoliittisten toimenpiteiden täytäntöönpanon arviointi (SEC(2010)1291),

– 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 esitetyn komission työasiakirjan, joka muodosti 
liitteen komission 31. maaliskuuta 2010 antamaan tiedonantoon "Koheesiopolitiikkaan 
liittyvä strategiaraportti 2010 vuosien 2007–2013 ohjelmien toteuttamisesta" 
(SEC(2010)0360),

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

– ottaa huomioon 16. kesäkuuta 2010 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 
(EU) N:o 539/2010 Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa ja 
koheesiorahastoa koskevista yleisistä säännöksistä annetun asetuksen (EY) N:o 1083/2006 
muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tiettyjen vaatimusten yksinkertaistamisesta ja 
tietyistä varainhoitoa koskevista säännöksistä1,

– ottaa huomioon 19. toukokuuta 2010 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU) N:o 437/2010 Euroopan aluekehitysrahastosta annetun asetuksen (EY) 
N:o 1080/2006 muuttamisesta syrjäytyneiden väestöryhmien hyväksi toteutettavien 
asuntokantaa koskevien toimien tukikelpoisuuden osalta2,

– ottaa huomioon 6. toukokuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 
(EY) N:o 397/2009 Euroopan aluekehitysrahastosta annetun asetuksen (EY) 
N:o 1080/2006 muuttamisesta energiatehokkuuteen ja uusiutuvien energialähteiden 

                                               
1 EUVL L 158, 24.6.2010, s. 1.
2 EUVL L 132, 29.5.2010, s. 1.
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käyttöön asuntokannassa tehtävien investointien tukikelpoisuuden osalta1,

– ottaa huomioon 7. huhtikuuta 2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 284/2009 
Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevista 
yleisistä säännöksistä annetun asetuksen (EY) N:o 1083/2006 muuttamisesta tiettyjen 
varainhoitoa koskevien säännösten osalta2,

– ottaa huomioon 19. tammikuuta 2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 85/2009 
Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevista 
yleisistä säännöksistä annetun asetuksen (EY) N:o 1083/2006 muuttamisesta tiettyjen 
varainhoitoa koskevien säännösten osalta3,

– ottaa huomioon 11. heinäkuuta 2006 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1083/2006 
Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevista 
yleisistä säännöksistä4,

– ottaa huomioon 5. heinäkuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 
(EY) N:o 1081/2006 Euroopan sosiaalirahastosta ja asetuksen (EY) N:o 1784/1999 
kumoamisesta5,

– ottaa huomioon 5. heinäkuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 
(EY) N:o 1080/2006 Euroopan aluekehitysrahastosta ja asetuksen (EY) N:o 1783/1999 
kumoamisesta6,

– ottaa huomioon 8. joulukuuta 2006 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1828/2006 
Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevista 
yleisistä säännöksistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1083/2006 ja Euroopan 
aluekehitysrahastosta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 
1080/2006 täytäntöönpanoa koskevista säännöistä7, 

– ottaa huomioon 6. lokakuuta 2006 tehdyn neuvoston päätöksen yhteisön 
koheesiopolitiikan strategisista suuntaviivoista (2006/702/EY)8,

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

– ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 14. heinäkuuta 2010 antaman 
lausunnon ohjelmakauden 2007–2013 hyviin käytäntöihin perustuvan tehokkaan 
hallinnointikumppanuuden edistämisestä koheesiopolitiikan ohjelmissa (ECO/258),

– ottaa huomioon alueiden komitean 1. ja 2. joulukuuta 2010 antaman lausunnon 

                                               
1 EUVL L 126, 21.5.2009, s. 3.
2 EUVL L 94, 8.4.2009, s. 10.
3 EUVL L 25, 29.1.2009, s. 1.
4 EUVL L 210, 31.7.2006, s. 25.
5 EUVL L 210, 31.7.2006, s. 12.
6 EUVL L 210, 31.7.2006, s. 1.
7 EUVL L 371, 27.12.2006, s. 1.
8 EUVL L 291, 21.10.2006, s. 11.
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koheesiopolitiikkaan liittyvästä strategiaraportista 2010 vuosien 2007–2013 ohjelmien 
toteuttamisesta (CdR 159/2010),

– ottaa huomioon ... 2011 antamansa päätöslauselman koheesiopolitiikkaan liittyvästä 
strategiaraportista 2010 vuosien 2007–2013 ohjelmien toteuttamisesta1,

– ottaa huomioon 14. joulukuuta 2010 antamansa päätöslauselman todellisen alueellisen, 
sosiaalisen ja taloudellisen yhteenkuuluvuuden saavuttamisesta EU:ssa − 
maailmanlaajuisen kilpailukyvyn ehdoton edellytys?2,

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

– ottaa huomioon työjärjestyksen 48 artiklan,

– ottaa huomioon aluekehitysvaliokunnan mietinnön sekä työllisyyden ja sosiaaliasioiden 
valiokunnan lausunnon (A7-0000/2011),

A. katsoo, että hyödyntämiskyky tarkoittaa sitä, kuinka paljon rakennerahastoista ja 
koheesiorahastosta myönnettyjä rahoitusvaroja jäsenvaltio kykenee käyttämään 
tehokkaasti ja vaikuttavasti, ja katsoo, että tätä kykyä tarvitaan, jotta EU:n rahastoista 
myönnettävillä varoilla voidaan edistää mahdollisimman paljon taloudellista ja sosiaalista 
yhteenkuuluvuutta,

B. katsoo, että hyödyntämiskyky ei ole kiinteä vaan muuttuva, ja ottaa huomioon, että se 
vaihtelee huomattavasti jäsenvaltiosta toiseen, jolloin tämän kyvyn parantaminen 
edellyttää yksilöllisiä ratkaisuja,

C. katsoo, että pyrkimys rahoitustuen mahdollisimman täysimääräiseen hyödyntämiseen 
edellyttää tässä yhteydessä jäsenvaltioiden jatkuvia ponnisteluja sekä paikallis- ja 
aluetason hallinnon osallistumista prosessin kaikkiin vaiheisiin,

D. katsoo, että rakennerahastoja ja koheesiorahastoa koskevat säännöt ovat monimutkaisia ja 
siksi vaikeasti noudatettavissa, mikä aiheuttaa virheitä siten, että jäsenvaltiot käyttävät 
suhteettoman paljon aikaa näiden virheiden hallintaan ja valvontaan,

E. ottaa huomioon, että meneillään olevalla ohjelmakaudella EU:hun liittyneillä 
jäsenvaltioilla on ollut huomattavia hyödyntämisvaikeuksia, jotka aiheutuvat saatavilla 
olevien varojen merkittävästä kasvusta liittymistä edeltäviin varoihin verrattuna,

1. toteaa hyödyntämiskyvyn ja koheesiopolitiikan määrärahojen täytäntöönpanon 
kehittyneen vuonna 2010, ja tunnustaa, että Euroopan talouden elvytyssuunnitelman 
koheesiopolitiikkaan liittyvillä interventioilla on ollut myönteisiä vaikutuksia, kun niillä 
on tehostettu ohjelmien täytäntöönpanoa ja nopeutettu rahoituksen päätymistä 
edunsaajille;

                                               
1 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0000.
2 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2010)0473.
3 Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2009)0165.
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2. toteaa, että hyödyntämisongelmia ovat aiheuttaneet pääasiassa seuraavat tekijät:

 uutta hallinto- ja valvontajärjestelmää koskevien vaatimustenmukaisuuden 
arviointimenettelyjen loppuun saattamiseen liittyvät vaikeudet ohjelmakauden alussa

 maailmanlaajuinen talouden taantuma

 riittämättömät yhteirahoitusresurssit

 EU:n ja kansallisten sääntöjen tai niihin liittyvien ohjeiden laatimisen ja käyttöönoton 
viivästykset sekä puutteelliset ja epäselvät säännöt

 viivytykset ohjeiden kääntämisessä ja komissiolta pyydettyjen täsmennysten 
saamisessa sekä komission ohjeiden epäjohdonmukaisuus

 liian monimutkaiset ja tiukat kansalliset vaatimukset ja niiden toistuvat muutokset

 uusien elinten perustamisen tarve

 jäsenvaltioiden viranomaisten riittämätön eriyttäminen, instituutioiden väliset 
hierarkiaongelmat sekä tehtävien ja vastuiden jakamisessa ilmenneet vaikeudet

 henkilöstön niukkuus, kansallisen ja alueellisen tason henkilöstön koulutuksen 
puutteet sekä henkilökunnan vaihtuvuuteen liittyvät ongelmat

 tietotekniikkajärjestelmien perustamisongelmat

 valvonnan ja sisällön epätasapaino

 hankkeiden täytäntöönpanon puutteelliset alkuvalmistelut ja hankesuunnitelman puute 

 investointien painopisteiden poliittisesti perustellut muutokset;

3. toistaa, että sääntöjä ja menettelyjä olisi yksinkertaistettava sekä EU:n että kansallisella 
tasolla luomatta suuria vaikeuksia edunsaajille; uskoo, että yksinkertaistaminen tukee 
osaltaan varojen nopeaa kohdentamista, korkeampaa hyödyntämisastetta, parempaa 
tehokkuutta, virheiden vähentämistä ja lyhennettyjä maksuaikoja; katsoo, että 
yksinkertaistaminen sekä sääntöjen ja menettelyjen vakaus on saatettava tasapainoon;

4. katsoo, että olisi korostettava tuloksia vastaan suoritettavia maksuja pikemmin kuin 
panosten tarkastamista; uskoo tässä yhteydessä, että olisi saatettava paremmin tasapainoon 
yhtäältä EU:n menojen laillisuuden ja sääntöjenmukaisuuden varmistamiseksi tarvittavat 
säännöt ja menettelyt ja toisaalta koheesiopolitiikan muuttaminen 
tulossuuntautuneemmaksi ja kustannustehokkaammaksi;

5. katsoo, että olisi harkittava, voitaisiinko keskittyä enemmän petoksiin kuin muodollisiin 
sääntöjenvastaisuuksiin sekä sääntöjenvastaisuuksien nykyistä eriytetympään käsittelyyn, 
mikä mahdollistaisi joustavuuden havaitun sääntöjenvastaisuuden vakavuuden mukaan;
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6. painottaa, että tuen määrän ja valvontavaatimusten keskinäistä oikeasuhteisuutta olisi 
parannettava, ja korostaa, että tarkastustoiminnan koordinointia olisi vahvistettava ja 
seuraavalla ohjelmakaudella olisi noudatettava yhden tarkastuksen periaatetta;

7. pitää erityisen tärkeänä, että hyväksytään ajoissa monivuotinen rahoituskehys sekä selkeät 
ja lopulliset säännöt ja ohjeet jäsenvaltioita varten, jotta vältetään käynnistysvaikeudet 
seuraavan ohjelmakauden alussa;

8. korostaa EAKR:n, ESR:n ja maaseuturahaston välisten synergioiden etuja; katsoo, että 
joustavuutta olisi lisättävä niin, että ESR-tyyppisiä toimia voidaan tukea EAKR-
ohjelmissa, ja että sääntöjen ja menettelyjen yhdenmukaistaminen voi johtaa 
yksinkertaistettuihin toteuttamisjärjestelmiin ja kannustaa mahdollisten edunsaajien 
osallistumista EU:n osarahoittamiin ohjelmiin; muistuttaa tässä yhteydessä 
ristiinrahoituksen mahdollisuudesta, jota ei vielä täysimääräisesti hyödynnetä;

9. kehottaa jäsenvaltioita kiinnittämään enemmän huomiota hankkeiden valmisteluun ja 
laatimaan hankesuunnitelman, jotta kustannusten ylittymisen riski voidaan minimoida ja 
jotta voidaan saavuttaa korkea hyödyntämisaste;

10. kehottaa jäsenvaltioita lisäponnisteluihin, jotta EU:n varojen hallinnointiin saadaan 
pätevää henkilökuntaa, jonka vaihtuvuus ei ole suuri;

11. kehottaa jäsenvaltioita perustamaan täytäntöönpanorakenteidensa välille foorumeita tai 
verkostoja, jotta voidaan keskustella kokemuksista ja vaikeuksista sekä vaihtaa parhaita 
käytäntöjä; kehottaa jäsenvaltioita auttamaan edunsaajia selviämään tiukemmista 
valvontavaatimuksista tarjoamalla niille tukea;

12. kehottaa komissiota kehittämään EU:n laajuisen yhteistyöohjelman, joka perustuu 
ystävyyskaupunkitoiminnasta saatuihin kokemuksiin, jotta voidaan parantaa yhteistyötä 
korkean hyödyntämisasteen alueiden ja matalan hyödyntämisasteen alueiden välillä sekä 
helpottaa parhaiden käytäntöjen leviämistä;

13. kehottaa komissiota tutkimaan yhdenmukaistettujen tieto- ja viestintäjärjestelmien 
käyttöönottoa ottaen huomioon jäsenvaltioiden hallinta- ja valvontajärjestelmien erot;

14. toteaa, että julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksien perustaminen on usein pitkä ja 
kömpelö prosessi, mutta uskoo kuitenkin, että riittävän ajoissa valmistellut julkisen ja 
yksityisen sektorin kumppanuudet voisivat osaltaan lisätä hyödyntämiskykyä ja ratkaista 
yhteisrahoitukseen liittyviä ongelmia;

15. kehottaa jäsenvaltioita tiedottamaan kansalaisille sekä alueellisille ja paikallisille 
viranomaisille täysimääräisesti rahoitusmahdollisuuksista, rakenne- ja koheesiorahastoista 
haettavan yhteisrahoituksen kelpoisuusehdoista, korvaussäännöistä sekä siitä, mistä 
ehdotuspyynnöt löytää;

16. toistaa, että monitasoinen hallinta ja kumppanuusperiaate ovat avainelementtejä 
operatiivisten ohjelmien tehokkuuden ja korkean hyödyntämiskyvyn kannalta; suosittelee, 
että jäsenvaltiot johdonmukaisesti vahvistavat kumppanuus- ja avoimuusperiaatetta, kun 
ne panevat operatiivisia ohjelmia täytäntöön, ja että ne ottavat kansallista tasoa alemman 
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tason alusta lähtien mukaan investointipainopisteiden määrittelyyn, itse 
päätöksentekoprosessiin ja ohjelmien täytäntöönpanoon;

17. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle ja 
jäsenvaltioille.
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PERUSTELUT

Johdanto

1990-luvun lopulta lähtien rakennerahastojen ja koheesiorahaston varojen hyödyntäminen on 
tunnustettu keskeiseksi ongelmaksi EU:n koheesiopolitiikan täytäntöönpanossa. Monilla 
jäsenvaltioilla on ollut etenkin ensimmäisinä unioniin liittymisen jälkeisinä vuosina 
vaikeuksia hyödyntää EU:n talousarviosta myönnettäviä rakennerahastojen ja 
koheesiorahaston varoja. Tässä mietinnössä tarkastellaan ongelmia ja niiden syitä sekä 
nykyisen ohjelmakauden (2007–2013) aikana toteutettuja hyviä käytäntöjä samoin kuin niistä 
saatavia opetuksia EU:n tulevaa koheesiopolitiikkaa silmälläpitäen.

Yleinen tausta

Hyödyntämiskyky tarkoittaa esittelijän käsityksen mukaan sitä, kuinka paljon 
rakennerahastoista ja koheesiorahastosta myönnettyjä rahoitusvaroja jäsenvaltio kykenee 
käyttämään tehokkaasti ja vaikuttavasti. Tätä kykyä tarvitaan, jotta EU:n rahastoista 
myönnettävillä varoilla voidaan edistää mahdollisimman paljon taloudellista ja sosiaalista 
yhteenkuuluvuutta. Kysyntäpuolen hyödyntämiskyky tarkoittaa hankkeille tukea hakevien 
tahojen kykyä luoda hyväksyttäviä hankkeita. Tarjontapuolella hyödyntämiskyvyn määräävät 
kolme päätekijää:
 BKT:n perusteella määritelty ja mitattu makrotaloudellinen hyödyntämiskyky
 rahoituksellinen hyödyntämiskyky, joka tarkoittaa kykyä yhteisrahoittaa EU:n tukemia 

ohjelmia ja hankkeita, suunnitella ja taata nämä kansalliset maksuosuudet monivuotisissa 
talousarvioissa sekä kerätä maksuosuudet eri ohjelmiin ja hankkeisiin osallistuvilta 
kumppaneilta

 hallinnolliset valmiudet, jotka tarkoittavat keskushallinnon ja paikallisviranomaisten 
kykyä ja pätevyyttä laatia ohjelmia sekä asianmukaisia ja oikea-aikaisia hankkeita, tehdä 
niitä koskevat päätökset, varmistaa osallistuvien kumppanien koordinointi, noudattaa 
hallinnollisia ja raportointia koskevia vaatimuksia, rahoittaa ohjelmien ja hankkeiden 
toteutus ja seurata sitä sekä välttää sääntöjenvastaisuuksia.

Hyödyntämiskyky ei ole kiinteä vaan muuttuva muuttuja. Se vaihtelee huomattavasti eri 
jäsenvaltioissa, ja sen vuoksi tarvitaan yksilöllisiä ratkaisuja.

Pyrkimys rahoitustuen mahdollisimman täysimääräiseen hyödyntämiseen edellyttää tässä 
yhteydessä jäsenvaltioiden jatkuvia ponnisteluja sekä paikallis- ja aluetason hallinnon 
osallistumista prosessin kaikkiin vaiheisiin.

Syyt varojen hyödyntämisen ongelmiin

 Alkuvaikeudet ohjelmakauden alussa

Jäsenvaltioilla oli vaikeuksia saattaa päätökseen Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan 
sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevista yleisistä säännöksistä 11. heinäkuuta 2006 
annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 1083/2006 säädettyä uutta hallinto- ja 
valvontajärjestelmää koskevat vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyt. Tämä 
viivästytti maksuja, sillä ensimmäisten välimaksujen edellytyksenä oli, että komissio 
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hyväksyi järjestelmän. Myös kahden ohjelmakauden (20000–2006 ja 2007–2013) 
rinnakkaista täytäntöönpanoa pidetään huomattavana taakkana, joka aiheutti viivästyksiä 
nykyisen ohjelmakauden alussa. 

 Taloudelliset ongelmat

Maailmanlaajuisen talouden taantuman vaikutukset aiheuttivat monissa jäsenvaltioissa 
ongelmia rahastojen käyttämisessä. Tämä johti ongelmiin tulosten saavuttamisessa, 
muutoksiin odotetuissa vaatimuksissa sekä kansallisen tai paikallisen julkisen rahoituksen 
rajoitusten lisääntymiseen. Riittävien varojen löytäminen hankkeiden yhteisrahoitusta 
varten kävi entistä vaikeammaksi.

 Sääntelyvaatimukset

Kauden 2007–2013 sääntelykehyksellä parannettiin yleisesti selkeyttä edelliseen version 
verrattuna, mutta asiassa tarvitaan lisätoimia. Sääntelyvaatimuksiin liittyvät 
jäsenvaltioiden ongelmat johtuvat muun muassa yhteensopimattomuudesta, sillä eräissä 
tapauksissa yhteisön vaatimukset eivät olleet yhteensopivia kansallisten järjestelyjen 
kanssa, joita oli tarkistettava. 

EU:n ja kansallisten sääntöjen laatimisen ja käyttöönoton ja niihin liittyvien ohjeiden 
viivästykset sekä sääntöjen puutteet ja epäselvyydet aiheuttivat lisäongelmia. Eräitä 
sääntelyvaatimuksia olisi mukautettava edelleen, jotta otetaan huomioon 
täytäntöönpanosta saadut kokemukset. Myös tukikelpoisuussääntöjen määritelmä on 
aiheuttanut ongelmia. Eräissä alueellisen yhteistyön toimintaohjelmissa syntyi ongelmia 
kansallisten tukikelpoisuussääntöjen vuoksi, sillä niissä on sovellettava useita erilaisia 
kansallisia sääntöjä osallistuvien jäsenvaltioiden määrän mukaan. 

Ohjeiden kääntämisessä sekä esimerkiksi ympäristövaikutusten arviointia ja kustannusten 
tukikelpoisuutta koskevien selvitysten saamisessa komissiolta oli havaittavissa 
huomattavia viiveitä. Lisäongelmia aiheuttivat kansallisten vaatimusten useat muutokset 
sekä yhteisön ohjeiden epäjohdonmukaisuus, koska EU:n toimielimet muuttivat 
tulkintaansa säännöksistä rahoitusnäkymien voimassaoloaikana.

 Toiminnan järjestämistä koskevat vaatimukset

Jäsenvaltioiden ongelmat toiminnan järjestämistä koskevien vaatimusten suhteen johtuvat 
tarpeesta perustaa uusia instituutioita, viranomaisten riittämättömästä eriyttämisestä, 
instituutioiden välisistä hierarkiaongelmista sekä tehtävien ja vastuiden jakamisessa 
ilmenneistä vaikeuksista. Joissain tapauksissa perustettiin liian monia organisaatioita ja 
luotiin päällekkäisiä tehtäviä.

 Henkilöstö

Yleisasetuksessa ei aseteta mitään erityisiä vaatimuksia henkilöstön laadulle ja määrälle 
hallinto- ja valvontavaatimusten noudattamiseksi. Tiukempien valvontavaatimusten 
vuoksi henkilöstön niukkuus ja riittämätön pätevyys ovat kansallisella ja alueellisella 
tasolla merkittävä huolenaihe. Henkilöstön vaihtuvuudessa ilmeni ongelmia. Kriisistä 
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johtuvat rajoitukset julkisen sektorin työpaikkojen suhteen johtavat ulkoistetun valvonnan 
lisääntymiseen. Komission henkilöstökierto saattaa aiheuttaa muutoksia tiettyjen 
sääntöjen tulkintaan toimintaohjelman täytäntöönpanon aikana. 

 Tietotekniikkajärjestelmät

Tietotekniikkajärjestelmien perustamisongelmat, komission epäselvät tai myöhässä tulleet 
ohjeet viestintä- ja tietojärjestelmistä sekä viestintä- ja tietojärjestelmiä koskevien 
kansallisten ohjeiden puutteellinen laatu ja oikea-aikaisuus aiheuttivat huomattavia 
viivästyksiä.

 Valvontavaatimukset

Tiukennetut valvontavaatimukset paransivat selkeyttä, mutta valvonnan ja sisällön välillä 
on epätasapainoa. Ohjelmakauden 2007–2013 sääntelyvaatimukset suuntautuvat paljolti 
valvontakysymyksiin ja vievät siten huomiota pois sisällöstä. Valvontavaatimukset 
pelottavat edunsaajia, ja hankevastaavat käyttävät enemmän aikaa valvontavaatimusten 
noudattamisen arviointiin kuin toimintaohjelmien tavoitteiden saavuttamiseen. Lisäksi 
kansalliset valvontavaatimukset ovat usein EU:n säännöksiä tiukemmat.

Hyödyntämiskyvyn parantamista koskevat ehdotukset

Rakennerahastoja ja koheesiorahastoa koskevat säännöt ovat monimutkaisia ja siksi vaikeasti 
noudatettavissa, mikä aiheuttaa virheitä. Tästä syystä jäsenvaltiot käyttävät suhteettoman 
paljon aikaa yrittäessään hallita ja valvoa näitä virheitä. Esittelijä katsoo, että sääntöjä ja 
menettelyjä olisi yksinkertaistettava, jotta voidaan saavuttaa korkeampi hyödyntämisaste, 
vähentää virheitä ja lisätä tehokkuutta. Samalla olisi saatettava tasapainoon 
yksinkertaistaminen sekä sääntöjen ja menettelyjen vakaus.

Olisi painotettava tuloksia vastaan suoritettavia maksuja panosten tarkastamisen sijaan.
Voitaisiin harkita, olisiko mahdollista keskittyä enemmän petoksiin kuin muodollisiin 
sääntöjenvastaisuuksiin sekä sääntöjenvastaisuuksien nykyistä eriytetympään käsittelyyn, 
mikä mahdollistaisi joustavuuden havaitun sääntöjenvastaisuuden vakavuuden mukaan. 
Saattaa olla myös tarpeen pohtia hankkeiden menojen virhemarginaalia. Lisäksi olisi 
parannettava tarkastustoiminnan koordinointia ja sovellettava yhden tarkastuksen periaatetta.
Esittelijä korostaa, että tuen määrän ja valvontavaatimusten välistä oikeasuhteisuutta olisi 
parannettava.

Olisi tasapainotettava paremmin keskenään yhtäältä EU:n menojen laillisuuden ja 
sääntöjenmukaisuuden varmistamiseksi tarvittavat säännöt ja menettelyt ja toisaalta 
koheesiopolitiikan muuttaminen tulossuuntautuneemmaksi ja kustannustehokkaammaksi. 
Komission olisi ehdotettava, miten voidaan keskittyä tavoitteiden saavuttamiseen 
poikkeamatta moitteettoman varainhoidon tärkeimmästä säännöstä.

Esittelijä korostaa, että on erittäin tärkeää hyväksyä ajoissa monivuotinen rahoituskehys sekä 
selkeät ja lopulliset säännöt ja ohjeet jäsenvaltioita varten.

Hän katsoo myös, että ohjelmointi- ja täytäntöönpanojärjestelmiä voitaisiin huomattavasti 
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lähentää. Sääntöjen ja menettelyjen yhdenmukaistaminen voi johtaa yksinkertaistettuihin 
toteuttamisjärjestelmiin ja kannustaa mahdollisten edunsaajien osallistumista EU:n 
yhteisrahoittamiin ohjelmiin. Voitaisiin harkita mahdollisuutta lisätä joustavuutta siten, että 
ESR-tyyppisiä toimia voidaan tukea EAKR:n ohjelmissa ja päinvastoin.

Esittelijän mielestä jäsenvaltioiden olisi kiinnitettävä enemmän huomiota hankkeiden 
valmisteluun ja hankesuunnitelmiin, jotta rakennerahastoa ja koheesiorahastoja voidaan 
hallinnoida menestyksekkäästi. Lisäksi niiden on pyrittävä houkuttelemaan koulutettua 
henkilöstöä kaikille EU:n varojen hallinnoinnin ja täytäntöönpanon tasoille ja huolehdittava 
henkilöstön vähäisestä vaihtuvuudesta.

Esittelijä kiinnittää huomiota siihen, että jäsenvaltioiden hyödyntämiskyvyissä on suuria 
eroja. Hän ehdottaa siksi, että jäsenvaltioiden välille luodaan yhteistyöohjelma, jonka 
tavoitteena on vaihtaa parhaita käytäntöjä. Lopuksi hän korostaa monitasoisen hallinnan ja 
kumppanuusperiaatteen tärkeyttä rakennerahaston ja koheesiorahastojen hallinnassa.


