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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

aluekehityksen roolin optimoinnista koheesiopolitiikassa
(2011/2312(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 yhteisön koheesiopolitiikan strategisista suuntaviivoista 6. lokakuuta 2006 
tehdyn neuvoston päätöksen 2006/702/EY2,

– ottaa huomioon 5. heinäkuuta 2011 antamansa päätöslauselman komission viidennestä 
koheesiokertomuksesta ja koheesiopoliittisesta strategiasta vuoden 2013 jälkeen3,

– ottaa huomioon 23. kesäkuuta 2011 antamansa päätöslauselman EAKR:n ja muiden 
rakennerahastojen tilanteesta ja tulevasta synergiasta tehokkuuden lisäämiseksi4,

– ottaa huomioon 8. kesäkuuta 2011 antamansa päätöslauselman aiheesta "Sijoittaminen 
tulevaisuuteen: uusi monivuotinen rahoituskehys kilpailukykyistä, kestävää ja osallistavaa 
Euroopan unionia varten"5,

– ottaa huomioon 23. kesäkuuta 2011 antamansa päätöslauselman Euroopan kaupunkien 
toimintaohjelmasta ja sen tulevaisuudesta koheesiopolitiikassa6, 

– ottaa huomioon 23. kesäkuuta 2011 antamansa päätöslauselman tavoitteesta 3: Alueellisen 
yhteistyön haaste – rajat ylittävän, valtioiden välisen ja alueiden välisen yhteistyön tuleva 
toimintaohjelma7,

– ottaa huomioon 7. lokakuuta 2010 antamansa päätöslauselman EU:n koheesio- ja 
aluepolitiikasta vuoden 2013 jälkeen8,

– ottaa huomioon 20. toukokuuta 2010 antamansa päätöslauselman koheesiopolitiikan 
osuudesta Lissabonin ja Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden saavuttamisessa9,

                                               
1 EUVL L 210, 31.7.2006, s. 25–78.
2 EUVL L 291, 21.10.2006, s. 11–32.
3 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0316.
4 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0286.
5 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0266.
6 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0284.
7 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0285.
8 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2010)0356.
9 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2010)0191.
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– 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 unionissa1,

– ottaa huomioon Euroopan parlamentin julkaiseman tutkimuksen "Cohesion policy after 
2013: a critical assessment of the legislative proposals",

– ottaa huomioon puheenjohtajavaltio Puolan 24.–25. marraskuuta 2011 antamat päätelmät 
EU:n politiikan alueellisesta ulottuvuudesta ja tulevasta koheesiopolitiikasta2,

– ottaa huomioon 6. lokakuuta 2011 annetun komission ehdotuksen Euroopan parlamentin 
ja neuvoston asetukseksi yhteiseen strategiakehykseen kuuluvia Euroopan 
aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun 
kehittämisen maatalousrahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista 
yhteisistä säännöksistä ja Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa ja 
koheesiorahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä asetuksen (EY) N:o 1083/2006 
kumoamisesta (COM(2011)0615),

– ottaa huomioon 6. lokakuuta 2011 annetun komission ehdotuksen Euroopan parlamentin 
ja neuvoston asetukseksi Euroopan aluekehitysrahastoa ja investoinnit kasvuun ja 
työpaikkoihin -tavoitetta koskevista erityissäännöksistä sekä asetuksen (EY) 
N:o 1080/2006 kumoamisesta (COM(2011)0614),

– ottaa huomioon 9. marraskuuta 2010 päivätyn komission tiedonannon "Taloudellista, 
sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta käsittelevän viidennen kertomuksen päätelmät: 
koheesiopolitiikan tulevaisuus" (COM(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 annetun komission tiedonannon "Aluepolitiikan panos 
Eurooppa 2020 -strategian mukaisessa älykkäässä kasvussa" (KOM(2010)0553),

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

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

– ottaa huomioon Fabrizio Barcan huhtikuussa 2009 aluepolitiikasta vastaavan komission 
jäsenen Danuta Hübnerin pyynnöstä laatiman riippumattoman raportin "An agenda for a 
reformed cohesion policy – A place-based approach to meeting European Union 

                                               
1 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2010)0189.
2 Puheenjohtajavaltio Puolan päätelmät EU:n politiikan alueellisesta ulottuvuudesta ja tulevasta 
koheesiopolitiikasta "Towards an integrated, territorially differentiated and institutionally smart response to EU 
challenges", 24.–25. marraskuuta 2011, Poznań.
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challenges and expectations", jonka aiheena on koheesiopolitiikan uudistamisaikataulu,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 48 artiklan,

– ottaa huomioon aluekehitysvaliokunnan mietinnön sekä työllisyyden ja sosiaaliasioiden 
valiokunnan lausunnon (A7-0000/2012),

A. ottaa huomioon, että koheesiopolitiikan tarkoituksena on pienentää EU:n alueiden välisiä 
eroja vahvistamalla taloudellista, sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta ja että 
Euroopan yhdentymistä on edistetty tehokkaasti sosiaalisen ja taloudellisen kehityksen 
avulla;

B. ottaa huomioon, että yhteisiä säännöksiä koskevassa asetuksessa vahvistetaan kaikkiin 
EU:n viiteen rahoitusohjelmaan (EAKR, ESR, koheesiorahasto, Euroopan 
maaseuturahasto, Euroopan meri- ja kalatalousrahasto) sovellettavat yhteiset säännöt ja 
että näillä ohjelmilla on tarkoitus toteuttaa koheesio-, maaseutu- ja kalastuspolitiikkaa;

C. ottaa huomioon, että yhteisessä strategiakehyksessä pyritään löytämään mekanismeja, 
joilla voidaan koordinoida tehokkaammin niiden rahastojen (EAKR, ESR, 
koheesiorahasto, Euroopan maaseuturahasto, Euroopan meri- ja kalatalousrahasto) varoja, 
joihin sovelletaan yhteisiä säännöksiä koskevaa asetusta sekä integroimaan nämä rahastot 
paremmin EU:n muihin politiikkoihin;

D. toteaa, että alueellinen ulottuvuus koskee kaikkea koheesiopolitiikkaa ja tarjoaa Euroopan 
alueille mahdollisuuden käyttää omaa alueellista potentiaaliaan koheesiopolitiikan 
tavoitteiden saavuttamiseksi;

E. toteaa, että alueellinen koheesio tunnustetaan Lissabonin sopimuksessa EU:n 
perustavoitteeksi;

Yleistavoite: alueellisen tavoitteen vahvistaminen

1. katsoo, että yksinkertaistettu monitasoinen hallintojärjestelmä on olennaisen tärkeä 
koheesiopolitiikkaa koskevan päätöksenteon kannalta ja että kaikissa vaiheissa on tehtävä 
yhteistyötä EU:n tasolla sekä kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla EU:n 
rahoitusohjelmien suunnittelussa, kehittämisessä ja täytäntöönpanossa; kehottaa 
komissiota varmistamaan, että tämä ilmenee selkeiden ja täsmällisesti määriteltyjen 
kumppanuussopimusten laatimisena; 

2. korostaa, että koheesiopolitiikkaan vuoden 2013 jälkeen tarkoitetut määrärahat on 
säilytettävä nykyisensuuruisina, jotta varmistetaan, että taloudellista ja sosiaalista 
elvytystä tarvitsevat alueet saavat edelleen tukea;

3. pitää myönteisenä komission ehdotusta painottaa yleisasetuksessa tulossuuntautunutta 
lähestymistapaa ja koheesiopolitiikalla saavutettuja mitattavissa olevia tuloksia, jotta 
voidaan lisätä investointien kestävyyttä ja taata rahoitusohjelmien tehokkuus;

4. kannattaa koko yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen kattavia komission ehdotuksia 
hallinnollisen rasituksen vähentämisestä; korostaa siksi, että säännöt, tarkastukset ja 
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tukikelpoisuus on määriteltävä selkeästi alusta alkaen ja että hallinnollisia menettelyjä 
voidaan yksinkertaistaa menestyksekkäästi soveltamalla varojen käyttöön integroitua 
lähestymistapaa;

5. korostaa, että on varmistettava rahoitusohjelmien joustavuus ottamalla huomioon 
paikalliset ja alueelliset tavoitteet ja osallistettava sidosryhmät aluetasolla kaikkiin 
vaiheisiin, jotta varmistetaan, että EU:n rahoitusohjelmilla voidaan pienentää sosiaalisia ja 
taloudellisia eroja;

6. painottaa, että joustavuuden olisi merkittävä, että hankkeita voidaan rahoittaa eri 
rahastoista, joihin sovelletaan yhteisiä säännöksiä koskevaa asetusta, ja että tämän 
lisääntyneen joustavuuden avulla voitaisiin yksinkertaistaa hankkeiden toteutusta sekä 
lisätä EU:n rahoituksen täydentävyyttä ja kokonaisvaltaisuutta;

7. katsoo, että koheesiopolitiikalla voidaan merkittävästi edistää Eurooppa 2020 -strategian 
tavoitteiden saavuttamista; huomauttaa kuitenkin, että koheesiopolitiikkaa, joka on yksi 
EU:n pysyviä ja oikeudellisesti sitovia tavoitteita, ei pidä käyttää ainoastaan keinona 
Eurooppa 2020 -strategian täytäntöön panemiseen;

8. korostaa, että myös muiden rahoitusohjelmien (esim. Horisontti 2020) käyttöä, 
mahdollisesti yhdessä koheesiopolitiikkaan varattujen varojen kanssa, olisi harkittava 
pyrittäessä saavuttamaan Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet;

9. tunnustaa, että kaupunkeihin ja kaupunkialueisiin kiinnitetään enemmän huomiota EU:n 
talouskasvun moottoreina;

10. on huolestunut kaupunkien ja kaupunkialueiden määritelmästä, koska EU:n kaupunkien 
koko, voimavarat sekä sosiaaliset ja taloudelliset olot poikkeavat toisistaan merkittävästi;

EU:n rahastojen integroinnin lisääminen vuosiksi 2014–2020

11. pitää myönteisinä yhteisiä säännöksiä koskevaan asetukseen liittyviä ehdotuksia, joilla 
kannustetaan rahoitusohjelmien parempaan koordinointiin ja integrointiin parempien 
tulosten aikaan saamiseksi; pitää lisäksi myönteisenä, että koheesiopolitiikan alueellista 
ulottuvuutta painotetaan voimakkaammin vuosina 2014–2020;

12. korostaa, että yhteisiä säännöksiä koskevassa asetuksessa hahmoteltu koheesiopolitiikan ja 
muiden politiikanalojen yhdenmukaistamisen lisääminen tarjoaa Euroopan alueille 
mahdollisuuden kehittää edelleen talouttaan käyttämällä omia vahvuuksiaan;

13. mainitsee esimerkkinä Wales European Funding Office -rahoitusyksikön (WEFO) ja sen 
aikomuksen integroida EU:n rahastot Walesissa luomalla yhden portaalin, josta saa tietoa 
kaikista rahastoista, joihin sovelletaan yhteisistä säännöksistä annettua asetusta; korostaa, 
että WEFO:n portaaliin on mahdollista sisällyttää yhteinen foorumi, jolla sovelletaan 
yhteistä haku-, maksu-, seuranta- ja arviointimenettelyä kaikkiin yhteisiä säännöksiä 
koskevan asetuksen soveltamisalaan kuuluviin rahastoihin; korostaa, että tämä menettely 
mahdollistaisi potentiaalisten synergiavaikutusten helpomman havaitsemisen ja 
rahoituskanavien integroinnin, mikä yhdenmukaistaisi ja yksinkertaistaisi tuen 
hakemiseen eurooppalaisista rahastoista käytettävää hakumenettelyä;
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14. korostaa, että koska rahastoilla, joihin sovelletaan yhteisiä säännöksiä koskevaa asetusta ja 
muilla rahoitusohjelmilla (esim. Horisontti 2020 ja Life+) on yhteisiä piirteitä, EU-
rahoitusta voitaisiin tehostaa tutkimalla mahdollisuudet näiden rahastojen keskinäiseen
mukauttamiseen;

15. toteaa, että Horisontti 2020 –ohjelman kaltaisissa rahoitusohjelmissa painotetaan 
ensisijaisesti osaamista, kun taas rakennerahastoilla on aikaisemmin menestyksekkäästi 
kehitetty kapasiteettia myöntämällä rahoitusta sellaisten liikeyritysten ja organisaatioiden 
kehittämiseen, joista on myöhemmin tullut kumppaneita seitsemättä puiteohjelmaa tai 
kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelmaa koskevissa hankkeissa;

Mekanismit EU:n rahastojen integroimiseksi

16. pitää myönteisenä ehdotusta sääntelykehykseksi, jossa painotetaan paikallisyhteisöjen 
omien kehittämishankkeiden, yhteisten toimintasuunnitelmien ja yhdennettyjen 
alueellisten investointien avulla toteutettua paikallista ja integroitua kehitystä;

17. korostaa, että komission ehdotusten mukaan näiden täytäntöönpanovälineiden välille on 
nyt luotava selkeät yhteydet, jotta varmistetaan, että kaikilla investoinneilla täydennetään 
paikallisia tarpeita eikä synny päällekkäisyyksiä muiden hankkeiden kanssa;

18. kehottaa soveltamaan täysin integroitua lähestymistapaa edellä mainittuihin 
täytäntöönpanovälineisiin (paikallisyhteisöjen omat kehittämishankkeet, yhdennetyt 
alueelliset investoinnit ja yhteiset toimintasuunnitelmat, jotta paikalliset kumppanit voivat 
valita omien tarpeidensa mukaan näiden välineiden erilaisia yhdistelmiä ja jotta näitä 
välineitä voidaan käyttää useampaa kuin yhtä alaa koskevan ensisijaisen hankkeen 
rahoittamiseen useammasta kuin yhdestä rahastosta samanaikaisesti;

19. valottaa asiaa esimerkillä Alankomaissa toteutetusta täytäntöönpanon delegoinnista, jossa 
osia rahoitusohjelmista (esim. EAKR) on delegoitu alueviranomaiselta suurille 
paikallisviranomaisille ja jossa toimet toteutetaan paikallistasolla, jotta voidaan vastata 
paikallisiin tarpeisiin; korostaa, että hallinnointivastuun siirtäminen 
paikallisviranomaisille tarjoaa suuremmat mahdollisuudet rahastojen parhaaseen 
mahdolliseen integrointiin, niin että voidaan räätälöidysti vastata paikallisiin tarpeisiin; 
painottaa, että tästä lähestymistavasta voisi paikallistasolla jo olevat hallinnointirakenteet 
huomioon ottaen olla hyötyä paikallisyhteisöjen omien kehittämishankkeiden, yhteisten 
toimintasuunnitelmien ja yhdennettyjen alueellisten investointien täytäntöönpanossa;

Paikallisyhteisöjen omat kehittämishankkeet 

20. kannattaa paikallisyhteisöjen omia kehittämishankkeita koskevia komission ehdotuksia, 
koska ne ovat tärkeä osa yhteisiä säännöksiä koskevaa asetusta, jossa painotetaan 
synergian luomista kaikkien yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen soveltamisalaan 
kuuluvien rahastojen välille;

21. katsoo, että tämä väline on erinomainen keino kannustaa alueellisiin tavoitteisiin pyrkiviä 
paikallisyhteisöjen eri alojen toimijoita alhaalta ylöspäin suuntautuvaan osallistumiseen;

22. kehottaa komissiota selventämään delegoitujen säädösten ja täytäntöönpanosäädösten 
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avulla paikallisyhteisöjen omien kehittämishankkeiden täytäntöönpanovaihetta koskevia 
ehdotuksiaan, jotta potentiaalisille osallistujille annetaan mahdollisuus määrittää 
paikallisyhteisön omien kehittämishankkeiden todennäköinen tarkoitus, soveltamisala ja 
vaikutukset;

23. panee merkille Leader-ohjelman paikallisten toimintaryhmien ja kalastusalan 
toimintaryhmien välisessä yhteistyössä vuodesta 2007 saavutetun edistymisen ja toteaa, 
että tämä on esimerkki siitä, miten tulevissa paikallisyhteisöjen omissa 
kehittämishankkeissa voitaisiin yhdistää paikallisrahastoista ja yhteisiä säännöksiä 
koskevan asetuksen soveltamisalaan kuuluvista rahastoista saatavaa rahoitusta; valottaa 
tätä esimerkillä yhdestätoista Tanskassa toimivasta kumppanuudesta, jotka käyttävät sekä 
Euroopan maaseuturahastoa (Leader) että Euroopan kalatalousrahastoa (neljäs 
toimintalinja) rahoittaakseen hankkeita, joissa käytetään samaa 
täytäntöönpanojärjestelmää ja hallintoa;

24 korostaa, että on tarkasteltava sellaisia esimerkkejä kuten Euroopan maaseuturahaston ja 
Euroopan kalatalousrahaston varojen yhteiskäyttöä paikallisyhteisöjen omissa 
kehittämishankkeissa tulevalla ohjelmointikaudella, jotta voidaan kehittää synergiaa 
kaikkien yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen soveltamisalaan kuuluvien rahastojen 
välille;

Yhteiset toimintasuunnitelmat

25. kannattaa yhteisiä säännöksiä koskevaan asetukseen sisältyviä ehdotuksia yhteisten 
toimintasuunnitelmien käyttöön ottamisesta, jotta mahdollistetaan hankeryhmien 
rahoittaminen useammasta kuin yhdestä toimintaohjelmasta;

26. katsoo, että yhteiset toimintasuunnitelmat ovat myönteinen askel kohti tuloksiin 
perustuvaa hallinnointia ja että ne ovat yhden vuoden 2013 jälkeistä koheesiopolitiikkaa 
koskevan kokonaisvaltaisen tavoitteen mukaisia;

27. korostaa, että on tärkeää varmistaa, että näitä välineitä kehitetään rinnakkain 
paikallisyhteisöjen omien kehittämishankkeiden kanssa, jotta varmistetaan, että 
paikallisyhteisöjen omista kehittämishankkeista tulee jotakin enemmän kuin vain 
strateginen väline, jota käytettäessä ohjelmien täytäntöönpano on riippuvaista yhteisistä 
toimintasuunnitelmista ja yhdennetyistä alueellisista investoinneista;

28. kehottaa selventämään yhteisten toimintasuunnitelmien soveltamisalaa ja integrointia sekä 
sitä, onko niitä tarkoitus käyttää koko ohjelmien vai vain niiden osien täytäntöönpanoon;

Yhdennetyt alueelliset investoinnit

29. pitää myönteisinä yhdennettyjä alueellisia investointeja koskevia ehdotuksia, joilla 
voitaisiin tarjota kaupungeille mahdollisuus vastata omiin erityistarpeisiinsa hankkimalla 
rahoitusta useammasta kuin yhdestä toimintalinjasta toimintaohjelmien toteuttamiseksi 
integroidusti;

30. on ilahtunut yhdennettyjen alueellisten investointien soveltamisalan selkeyttämisestä ja
mahdollisuudesta käyttää tätä välinettä kaupunkien ulkopuolisilla alueilla, mikäli sillä 
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voidaan vastata paikallisiin tarpeisiin;

31. esittää esimerkin ehdotetusta yhdennettyjen alueellisten investointien mallista Greater 
Manchesterista ja toteaa, että siinä yhdistetään mahdollisimman monista lähteistä peräisin 
olevaa rahoitusta, jotta investoinnista saadaan enemmän hyötyä; korostaa, että tämän 
mallin kehittäminen on meneillään ja että sitä voitaisiin mahdollisesti käyttää tukemaan 
strategiaa, josta koituu monia sosiaalisia ja taloudellisia etuja kaupunkialueille; painottaa, 
että ehdotetuissa yhdennetyissä alueellisissa investoinneissa integroitaisiin EAKR-
painopisteet ESR-toimiin ja että, koska EAKR:ssä painotetaan nykyisin enemmän pk-
yrityksiä ja innovointia, yhdennettyihin alueellisiin investointeihin voitaisiin vastedes 
sisällyttää tukea Horisontti 2020 -hankkeista; 

Rahoitusvälineet

32. pitää myönteisenä komission ehdotusta rahoitusvälineiden laajemmasta käytöstä ja 
soveltamisalan laajentamisesta laatimalla yksinkertaisemmat ja selkeämmät säännöt, joilla 
varmistetaan kaikkien viiden yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen soveltamisalaan 
kuuluvan rahaston tehokkaampi käyttö;

33. korostaa, että rahoitusvälineet voisivat tarjota vaihtoehtoisia rahoituslähteitä monille eri 
toimijoille ja siten täydentää perinteisiä rahoitusmenetelmiä;

34. korostaa, että rahoitusvälineitä olisi mekanismeina, jotka mahdollistavat yritysten, julkisen 
alan organisaatioiden ja oppilaitosten välisen yhteistyön, kannustettava käyttämään myös 
keinoina kehittää integroitua rahoitusstrategiaa.
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PERUSTELUT

Tässä valiokunta-aloitteisessa mietinnössä painotetaan toimivien ja tehokkaiden mekanismien 
kehittämistä synergian luomiseksi komission yhteiseen strategiakehykseen sisältyvien EU:n 
rahoitusohjelmien välille. Rahoitusohjelmien täytäntöönpanon integrointi parantaa EU-
rahoitusta paikallis- ja aluetasolla. Tässä asiakirjassa esitetään esimerkkejä mekanismeista, 
joita jo käytetään tai jotka aiotaan ottaa käyttöön EU:n eri alueilla. Esittelijä suhtautuu 
myönteisesti keskustelun jatkamiseen ja lisäesimerkkeihin EU:n rahoitusohjelmien 
integroinnista. Erityisen myönteistä olisi sen selvittäminen, voitaisiinko jotkin erilliset 
rahoitusohjelmat yhdistää yhdeksi rahastoksi.

Komission 6. lokakuuta 2011 esittelemä koheesiopolitiikkaa koskeva lainsäädäntöpaketti 
sisältää kaikkiin viiteen yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen soveltamisalaan kuuluvaan 
rahastoon (Euroopan aluekehitysrahasto, Euroopan sosiaalirahasto, koheesiorahasto, 
Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto ja Euroopan meri- ja kalatalousrahasto) 
sovellettavia yhteisiä sääntöjä.

Lainsäädännöstä neuvottelemista koskeva Euroopan parlamentin toimivalta on nyt vahvistettu 
ja siinä priorisoidaan muun muassa paikallis- ja alueviranomaisten osallistumisen lisäämistä 
sekä suuremman liikkumavaran antamista alueille, jotta ne voivat vahvistaa painopisteet 
omien alueellisten tarpeidensa mukaisesti. Parlamentin kannassa korostetaan myös, että on 
painotettava enemmän kasvun ja kilpailukyvyn elvyttämistä, sekä korostetaan 
rahoitusvälineitä tärkeänä mekanismina näiden tavoitteiden saavuttamiseen.

Koska alueellinen yhteenkuuluvuus on nyt lisätty perussopimuksen 174 artiklan mukaisiin 
taloudellisen ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden tavoitteisiin, tarvitaan enemmän alhaalta 
ylöspäin suuntautuvaa lähestymistapaa paikallisen ja alueellisen kehityspotentiaalin 
mobilisoimiseksi. Esittelijä katsoo, että kaikkiin yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen 
soveltamisalaan kuuluviin rahastoihin on näiden tavoitteiden saavuttamiseksi sovellettava 
yhteisiä sääntöjä ja että rahastoja on koordinoitava tehokkaasti. Paikallisten toimijoiden ja 
paikallisviranomaisten olisi vastattava paikallistason täytäntöönpanostrategioista, jotta 
varmistetaan, että taloudellisiin ja sosiaalisiin tarpeisiin vastataan kansalaisia lähimpänä 
olevalla tasolla.

Yleistavoite: alueellisen tavoitteen vahvistaminen

Nykyisessä taloudellisessa tilanteessa on selvää, että koheesiopolitiikan rahoituksesta on 
tulossa yhä tärkeämpää EU:n alueille ja on suurempi tarve varmistaa, että varat käytetään 
tehokkaammin, niin että kansalaiset voivat hyötyä EU-rahoituksesta täysimääräisesti. 
Paikallis- ja alueviranomaisten osallistuttaminen EU:n rahoitusohjelmien suunnittelun, 
kehittämisen ja täytäntöönpanon kaikkiin vaiheisiin on välttämätöntä, jotta voidaan varmistaa 
paikallisiin tarpeisiin vastaaminen. 

Alueellinen ulottuvuus koskee kaikkea koheesiopolitiikkaa ja tarjoaa EU:n alueille 
mahdollisuuden käyttää omaa alueellista potentiaaliaan koheesiopolitiikan tavoitteiden 
saavuttamiseksi. Esittelijä pitää myönteisinä ehdotuksia sääntöjen yksinkertaistamisesta ja 



PR\900996FI.doc 11/12 PE488.060v01-00

FI

tulossuuntautuneemmasta koheesiopoliittisesta lähestymistavasta vuosina 2014–2020. 
Tulossuuntautuneella lähestymistavalla voidaan merkittävästi edistää tehokkaan ja 
tuloksellisen koheesiopolitiikan harjoittamista, ja pyrkimykset yksinkertaistaa ohjelmien 
soveltamista ja täytäntöönpanoa hyödyttävät viranomaisia ja tuensaajia.

Esittelijä pitää myönteisenä, että alue- ja paikallisviranomaisten roolia painotetaan erityisesti 
kun on kyse kumppanuussopimusten tekemisestä monitasoisen hallinnon mukaisesti. 
Kumppanuussopimukseen olisi hahmoteltava integroitu lähestymistapa aluekehitykseen 
sisällyttämällä siihen muun muassa toimia sen varmistamiseksi, että on olemassa kansallisia 
ja alueellisia mekanismeja, joilla kannustetaan koordinoimaan yhteisiä säännöksiä koskevan 
asetuksen soveltamisalaan kuuluvia rahastoja ja kansallisia rahoitusvälineitä.

EU:n rahastojen integroinnin lisääminen vuosiksi 2014–2020 

Useimmat EU:n toimielimet (Eurooppa-neuvosto, Euroopan parlamentti, alueiden komitea) 
sekä alueviranomaiset ja paikalliset ja alueelliset sidosryhmät kaikkialla EU:ssa ovat 
kehottaneet lisäämään rahoituskanavien integrointia vuosiksi 2014–2020. 

Esittelijä katsoo, että antamalla jäsenvaltioille sekä alue- ja paikallisviranomaisille 
mahdollisuus hakea hankkeiden toteuttamiseen tukea useammasta kuin yhdestä EU:n 
rahoitusohjelmasta voidaan parantaa EU-rahoituksen tuloksellisuutta, lisätä 
yksinkertaistamista ja tehdä rahoituksen saaminen helpommaksi mahdollisille tuensaajille.

Yhteisiä säännöksiä koskevassa asetuksessa on otettu käyttöön useita uusia välineitä, joilla 
pyritään lisäämään koheesiopolitiikan alueellista ulottuvuutta ja alueellisen yhteistyön 
strategista painotusta sekä ottamaan käyttöön koordinoidumpi lähestymistapa kaikilla 
hallinnon tasoilla.

Vaikka ehdotuksissa hahmotellaan välineitä EU-rahoituksen mahdolliseksi integroimiseksi, 
näiden välineiden täytäntöönpano vaatii lisäselvityksiä. Myös näiden välineiden käyttötavat 
jäävät epäselviksi ja kaipaavat lisäselvitystä komissiolta.

Esittelijä on esittänyt esimerkkejä siitä, miten alue- ja paikallisviranomaiset ovat käyttäneet 
ehdotettuja välineitä (paikallisyhteisöjen omat kehittämishankkeet, yhdennetyt alueelliset 
investoinnit) vastaavia lähestymistapoja viime rahoituskaudella. Nämä esimerkit voivat antaa 
muille alue- ja paikallisviranomaisille ideoita siitä, miten paikallisyhteisöjen omia 
kehittämishankkeita ja yhdennettyjä alueellisia investointeja voidaan käyttää.

Paikallisyhteisöjen omista kehittämishankkeista voi vaihtoehtona EAKR:lle ja ESR:lle sekä 
pakollisena osana Euroopan maaseuturahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa tulla 
olennaisen tärkeitä alhaalta ylöspäin suuntautuvien kehittämisaloitteiden täytäntöönpanolle. 
Paikallisyhteisöjen omia kehittämishankkeita voidaan käyttää kaikenlaisiin alueellisiin 
(kaupunkien, maaseudun, raja-alueiden jne.) haasteisiin vastaamiseen ja ne voidaan rahoittaa 
useista EU-välineistä. On kuitenkin selvää, että jotta paikallisyhteisöjen omista 
kehittämishankkeista voi tulla merkittävä väline, ne on määriteltävä asianmukaisesti 
yhteisessä strategiakehyksessä ja menettelysäännöissä. Toimintaohjelmissa on myös 
korostettava paikallisyhteisöjen omien kehittämishankkeiden erityistä osuutta rahastojen 
integroinnissa yksilöimällä alueet, joilla paikallisyhteisöjen omia kehittämishankkeita voidaan 
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toteuttaa.

Greater Manchesteria koskevassa esimerkissä esitetään potentiaalinen malli siitä, miten 
yhdennetyistä alueellisista investoinneista voi tulla laajempien EU-ohjelmien rahoituksen 
vipuvoima. Esittelijä suhtautuu tämänkaltaisten mallien kehittämiseen myönteisesti ja pitää 
niitä osoituksena siitä, miten uusia välineitä voitaisiin käyttää rahoitusjaksolla 2014–2020. 

Esittelijä on tässä asiakirjassa maininnut esimerkin mekanismista, jonka täytäntöönpanoa 
valmistellaan Walesissa, jossa Wales European Funding Office -rahoitusyksikkö(WEFO) 
hallinnoi kaikkia rakennerahastoja ja vastaa niiden sertifioinnista. Yhdistyneen 
kuningaskunnan hallitus delegoi Walesin rakennerahastojen ja maaseudun kehittämisrahaston 
kehittämistä, täytäntöönpanoa ja valvontaa koskevan toimivallan Walesin hallitukselle. 
Walesissa kaikki EU:n rahastot kuuluvat saman ministeriön toimialaan, ja tämä ministeriö 
avustaa mahdollisessa eurooppalaisten rahoituskanavien edelleenintegroinnissa.
WEFO:n ehdottama portaali tulee sisältämään keskitetyn järjestelmän, jonka avulla kaikki 
julkiset, yksityiset ja kolmannen sektorin organisaatiot voivat saada tietoa mahdollisesta 
EU-rahoituksesta. 

Rakennerahastoja käytetään jo kapasiteetin kehittämiseen tutkimukseen ja innovointiin 
tehtävien investointien vipuvoimana (esim. EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma, 
aikaisemmin seitsemäs puiteohjelma, nyt Horisontti 2020 -ohjelma).Tämä osoittaa, että 
yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen soveltamisalaan kuuluvien rahastojen ja muiden 
rahoitusohjelmien välillä on synergiavaikutuksia, ja näitä synergiavaikutuksia olisi 
hyödynnettävä täysimääräisesti täydentävien temaattisten tavoitteiden saavuttamiseen. 
Esimerkiksi yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen soveltamisalaan kuuluvia rahastoja ja 
Horsiontti 2020 -ohjelmaa voitaisiin molempia käyttää sellaisten hankkeiden rahoittamiseen, 
joilla pyritään vahvistamaan tutkimusta, teknologista kehitystä ja innovointia. Tieto- ja 
viestintätekniikan käytön lisäämistä ja sen laadun parantamista koskeva tavoite on esimerkki 
siitä, miten Euroopan sosiaalirahastoa voitaisiin koordinoida "Erasmus for All" -ohjelman 
kanssa hankkeiden rahoittamiseksi. Hankkeita, joilla pyritään temaattisten tavoitteiden 5, 6 ja
7 saavuttamiseen ja joissa on kyse hiilidioksidipäästöjen vähentämisestä, 
ilmastonmuutoksesta ja ympäristöstä, voitaisiin rahoittaa yhteisiä säännöksiä koskevan 
asetuksen soveltamisalaan kuuluvista rahastoista sekä Life4 -ohjelmasta tai Ner300 
-ohjelmasta. 

Esittelijä suhtautuu myönteisesti siihen, että komission lainsäädäntöpaketista neuvotellaan 
edelleen ja että alueellisten toimijoiden ja tuensaajien kanssa käydään keskusteluja 
mahdollisista mekanismeista EU-rahoituksen yhdenmukaistamiseksi. Esittelijä toivoo, että 
komission ehdottamia välineitä, joilla pyritään lisäämään rahastojen välistä synergiaa, tuetaan 
konkreettisilla täytäntöönpanomekanismeilla alue- ja paikallistasolla.
.


