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EU tarvitsee 
strategian 
noustakseen 
kriisistä entistä 
vahvempana ja 
kohdatakseen 
pitkän aikavälin 
haasteet.

Kriisin takia tulevan talouskasvun turvaamisesta on tullut 
paljon vaikeampaa. Kasvupotentiaalimme on kriisin aikana 
puolittunut. Monenlaiset investointisuunnitelmat, kyvyt ja ideat 
uhkaavat jäädä käyttämättä epävarmuustekijöiden, heikon 
kysynnän ja rahoituksen puutteen vuoksi. Euroopan unioni on 
selkeiden mutta haastavien valintojen edessä. Sen on 
kohdattava välitön elpymishaaste ja pitkän aikavälin haasteet 
yhdessä, palautettava kilpailukykynsä, lisättävä tuottavuuttaan 
ja päästävä vaurastumisen polulle. Tarvitaan strategia, jolla 
EU:sta tehdään älykäs, kestävä ja osallistava talous, jossa 
työllisyys, tuottavuus ja sosiaalinen yhteenkuuluvuus ovat 
korkealla tasolla. Tällainen Eurooppa 2020 -strategian pitäisi 
olla.

Mitä komissio 
ehdottaa?

Euroopan komissio hyväksyi Lissabonin strategian arvioinnin 
seurauksena 3. maaliskuuta 2010 ehdotuksen1 Eurooppa 2020 
-strategiasta. Siinä komissio esittää kolmea toisiaan vahvistavaa 
prioriteettia, jotka ovat älykäs, kestävä ja osallistava kasvu, 
sekä seitsemää lippulaivahanketta2, joilla saadaan aikaan 
kehitystä kunkin prioriteettiteeman osalta. Komissio ehdottaa 
myös viittä yleistavoitetta3, joilla määritetään, missä EU haluaa 
olla vuonna 2020, ja seurataan edistymistä. Jotta jokainen 
jäsenvaltio voisi räätälöidä Eurooppa 2020 -strategian omaan 
tilanteeseensa sopivaksi, nämä EU:n tavoitteet pitäisi muuntaa 
kansallisiksi tavoitteiksi ja suunnitelmiksi. Strategia edellyttää 
vahvaa ohjausjärjestelmää ja kohdennetumpaa maakohtaista 
valvontaa oikea-aikaisen ja tehokkaan täytäntöönpanon 
varmistamiseksi.

Parlamentti pitää 
yleistavoitteita 
myönteisinä mutta 
suhtautuu 
pääkohtiin 
kriittisesti.

Euroopan parlamentti on ilmaissut pitävänsä myönteisenä4

komission ehdotusta Eurooppa 2020 -strategiasta, sillä siinä 
puututaan aiemman Lissabonin strategian moniin heikkouksiin. 
Se on kuitenkin ilmaissut myös olevansa pettynyt strategian 
pääkohtiin, joista sovittiin Eurooppa-neuvostossa 
26. maaliskuuta 2010. Se on kehottanut Eurooppa-neuvostoa 
ottamaan oppia käynnissä olevasta kriisistä ja määrittelemään 

                                               
1 KOM(2010)2020.
2 "Innovaatiounioni"; "Nuoret liikkeellä" (Youth on the move); "Eurooppalainen digitaalistrategia"; 
"Resurssitehokas Eurooppa"; "Globalisaation aikakauden teollisuuspolitiikka"; "Uuden osaamisen ja 
työllisyyden ohjelma"; ja "Euroopan köyhyydentorjuntafoorumi".
3 Työssäkäyvien osuuden 20–64-vuotiaista olisi oltava 75 prosenttia. EU:n BKT:sta kolme prosenttia 
investoidaan tutkimukseen ja kehitykseen. Niin sanotut 20-20-20-ilmasto-/energiatavoitteet saavutetaan (ja 
päästöjä vähennetään 30 prosenttia, jos olosuhteet ovat oikeat). Koulunkäynnin keskeyttävien osuuden olisi 
oltava alle 10 prosenttia, ja vähintään 40 prosentin nuoremmasta sukupolvesta olisi suoritettava korkea-asteen 
tutkinto. Köyhyysuhan alla eläviä on 20 miljoonaa vähemmän.
4 Euroopan parlamentin päätöslauselma 10. maaliskuuta 2010 Eurooppa 2020 -strategiasta (P7_TA(2010)0053).
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todella kauaskantoisen, kunnianhimoisen ja johdonmukaisen 
strategian1. Parlamentti on varoittanut erityisesti 
Eurooppa 2020 -strategian hyvin yleisestä luonteesta, kuten 
yleistavoitteista, lippulaivahanke-ehdotuksista – jotka ovat 
pelkkiä toimintasuunnitelmia – pullonkauloista ja 
indikaattoreista. Esittelijä yhtyy tähän arvosteluun täysin. 
Komission asiakirjassa talousarvion kokonaistarkastelusta ei 
esitetä tarkkoja tietoja siitä, miten eri politiikat kohdennettaisiin 
Eurooppa 2020 -strategian eri tavoitteisiin, eikä edes siitä, 
jakautuisivatko monialaiset politiikat (kuten YMP, koheesio) 
eri tavoitteiden kesken. Tämä on äärimmäisen tärkeää 
seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen rakenteen laatimisen 
ja sen sisäisen joustavuuden kannalta.

Eurooppa 2020 
-strategian 
tavoitteiden 
saavuttamisessa ei 
ole kyse 
ainoastaan 
kuluttamisesta 
vaan parhaasta 
mahdollisesta 
poliittisten toimien 
yhdistelmästä.

Eurooppa 2020 -strategiassa ei ole kyse ainoastaan – eikä edes 
enimmäkseen – kuluttamisesta. Meidän on puututtava 
pullonkauloihin ja saavutettava Eurooppa 2020 -strategian 
tavoitteet hyödyntämällä kaikkia EU:n välineitä, erityisesti 
sisämarkkinoita. Kussakin tilanteessa on arvioitava, mikä 
poliittisten toimien yhdistelmä on tavoitteiden saavuttamisen 
kannalta paras: lainsäädäntö, koordinointi, rahoittaminen vai 
näiden yhdistelmä. Jos rahoituksen käyttö on perusteltua, olisi 
noudatettava toissijaisuusperiaatetta (kuka toteuttaa toimen 
parhaiten) ja suhteellisuusperiaatetta (rahoitettavan ohjelman 
suunnittelu siten, että odotetut tulokset saavutetaan parhaalla 
mahdollisella tavalla).

EU:n talousarvion 
ja kansallisten 
talousarvioiden 
välille on luotava 
synergiaa.

Eurooppa 2020 -strategia velvoittaa sekä Euroopan unionia että 
ennen kaikkea jäsenvaltioita. Tulosten saavuttamiseksi tehtävät, 
resurssit ja vastuut on määritettävä selvästi ja jaettava 
tasapainoisesti hallinnon eurooppalaisen, kansallisen, 
alueellisen ja paikallisen tason kesken. EU:n talousarvion osuus 
on Euroopan yhteenlasketuista julkisista menoista vain kaksi 
prosenttia. Siksi on välttämätöntä, että suurin osa 
investoinneista tulee kansallisista talousarvioista sekä 
asianmukaisin kannustimin ja suotuisin reunaehdoin 
yksityiseltä sektorilta. Yhtä lailla välttämätöntä on saavuttaa 
parempaa synergiaa EU:n ja kansallisten menojen välillä. 
Vaikka EU ja jäsenvaltiot koordinoivatkin poliittisia toimiaan 
monilla muodollisilla (esimerkiksi talouspolitiikan laajat 
suuntaviivat, avoin koordinointimenetelmä) ja epäsuorilla 
mekanismeilla, talousarvioon liittyvää synergiaa saavutetaan 
harvoin käytännössä2. Uuden talous- ja budjettipolitiikan 

                                                                                                                                                  
1 Euroopan parlamentin päätöslauselma 16. kesäkuuta 2010 Eurooppa 2020 -strategiasta (P7_TA(2010)0223).
2 Parlamentin tilaaman tutkimuksen mukaan muutamia, lähinnä aluepolitiikkaan liittyviä poikkeuksia lukuun 
ottamatta kansallisissa talousarvioissa viitataan harvoin siihen, miten ne myötävaikuttavat Lissabonin 
tavoitteiden tai muiden EU:n strategioiden saavuttamiseen.
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koordinointimekanismin (niin sanotun "talouspolitiikan 
eurooppalaisen ohjausjakson") pitäisi muodostaa sopiva kehys 
talousarvioihin liittyvän toivotun synergian saavuttamiselle. 
Tämän uuden, kuuden kuukauden pituisen jakson aikana 
jäsenvaltiot tarkastelevat huhtikuussa keskipitkän aikavälin 
budjettistrategioitaan ja laativat samalla kansallisia 
uudistusohjelmia. Kesä- ja heinäkuussa Eurooppa-neuvosto ja 
neuvosto antavat toimintaohjeita, ennen kuin jäsenvaltiot 
viimeistelevät seuraavan vuoden talousarvionsa. 
Jäsenvaltioiden pitäisi toimittaa tarkat tiedot keskipitkän 
aikavälin budjettistrategioistaan, jotka koskevat niiden 
myötävaikutusta Eurooppa 2020 -strategian eri tavoitteiden 
saavuttamiseen. Niiden pitäisi myös antaa tietoja siitä, miten ne 
ovat käyttäneet kansallisia varoja ja EU:n varoja 
Eurooppa 2020 -strategian eri tavoitteiden saavuttamiseksi1. 
Komission pitäisi hyödyntää näitä arvokkaita tietoja 
kohdentaakseen paremmin rahoitussuunnitteluvälineitään ja 
edistääkseen parhaiden käytäntöjen vaihtoa ja toimintalinjoja 
koskevaa tietojen ja kokemusten vaihtoa jäsenvaltioiden 
keskuudessa.

EU:n talousarvio 
on kansallisiin 
talousarvioihin 
verrattuna pieni, 
mutta sillä on 
huomattava 
vipuvaikutus.

Vaikka monet EU:n tavoitteet voidaan saavuttaa lain tai 
politiikan koordinoinnin keinoin, parlamentti on korostanut2, 
että vaikka suurimman osan budjettivaroista pitäisi tulla 
jäsenvaltioilta, EU:n talousarvion on oltava käyttöönotto- ja 
koordinointivalmiuksiensa vuoksi keskeisessä osassa tämän 
strategian tavoitteiden saavuttamisessa ja että sen pitäisi olla 
uuden sukupolven meno-ohjelmien koetinkivi.

Nykyinen 
talousarvio ei 
vastaa riittävän 
hyvin 
Eurooppa 2020 
-strategiaa.

Parlamentti on jo huomauttanut3, ettei nykyinen talousarvio 
heijasta riittävästi taloudellisia tarpeita, joilla tartutaan 
21. vuosisadan haasteisiin. Komissio on määrittänyt, millä 
ohjelmilla tuetaan Eurooppa 2020 -strategian eri 
lippulaivahankkeita4. Sen mukaan vain 43 prosentilla 
vuoden 2011 alustavan talousarvioesityksen määrärahoista 
(hallintomenoja lukuun ottamatta) tuetaan Eurooppa 2020 
-strategian tavoitteita. Komission toimittamien tietojen 
tarkastelu on johtanut seuraaviin tuloksiin: 

- Vain otsakkeiden 1 a (sisäiset politiikat, 86 prosenttia) ja 
1 b (koheesiopolitiikka, 67 prosenttia) katsotaan tukevan 

                                                                                                                                                  
1 P7_TA(2010)0223.
2 P7_TA(2010)0191. 
3 P7_TA(2010)0053.
4 Komission jäsen Lewandowskin kirje Euroopan parlamentin jäsen Jedrzejewskalle 20. elokuuta Eurooppa 2020 
-strategian rahoittamisesta EU:n talousarviosta vuodelle 2011.



DT\851775FI.doc 5/15 PE454.602v01-00

FI

Eurooppa 2020 -strategiaa.
- Otsakkeessa 2 (luonnonvarat) komissio ei katso 

markkinoihin liittyvien menojen ja suorien tukien 
(73,5 prosenttia tästä otsakkeesta) myötävaikuttavan 
Eurooppa 2020 -strategiaan. 

- Otsakkeella 1 b (koheesiopolitiikka) edistetään selvästi 
eniten (60 prosenttia kaikista Eurooppa 2020 -strategiaan 
liittyvistä menoista) Eurooppa 2020 -strategian kolmen 
tavoitteen saavuttamista. Siksi koheesiopolitiikkaa pidetään 
Eurooppa 2020 -strategian tärkeimpänä 
toteuttamisvälineenä.

- Otsakkeiden 3 a (vapaus, turvallisuus ja oikeus), 3 b 
(kansalaisuus) ja 4 (ulkosuhteet) katsotaan edistävän 
Eurooppa 2020 -strategiaa vain vähän sekä absoluuttisesti 
että suhteellisesti tarkasteltuna.

Esittelijä suhtautuu komission tekemän arvioinnin tuloksiin 
jokseenkin epäillen ja pyytää komissiota selventämään, mitä 
kriteereitä se on käyttänyt arvioidessaan, tuetaanko meno-
ohjelmilla Eurooppa 2020 -strategiaa.

Eurooppa 2020 
-strategian pitäisi 
olla merkittävin 
muttei ainoa 
poliittinen 
viittauskohde 
seuraavaa 
monivuotista 
rahoituskehystä 
varten.

Esittelijä tekee valiokunnassa käydyistä keskusteluista sen 
päätelmän, että Eurooppa 2020 -strategian pitäisi toimia 
poliittisena viittauskohteena vuoden 2013 jälkeistä 
monivuotista rahoituskehystä varten. Samalla hän katsoo, ettei 
Eurooppa 2020 -strategiaa pidä nähdä EU:n kaikki 
politiikanalat kattavana strategiana, sillä tämä siirtäisi sen 
painopisteen pois kasvusta ja työpaikoista ja tekisi sen 
johdonmukaisesta hallinnasta mahdotonta. Esittelijä katsoo, että 
kansalaisuuden, oikeuden, vapauden ja turvallisuuden sekä 
ulkosuhteiden kaltaisilla politiikanaloilla pyritään muihin 
tavoitteisiin ja että niitä pitäisi tarkastella erillään 
Eurooppa 2020 -strategiasta.

Uudistetun YMP:n 
ja koheesion pitäisi 
olla osa 
Eurooppa 2020 
-strategiaa.

Esittelijä on samaa mieltä Eurooppa-neuvoston päätelmästä1, 
jonka mukaan "strategiaa on tuettava kaikilla yhteisillä 
politiikoilla, myös yhteisellä maatalouspolitiikalla ja 
koheesiopolitiikalla".
Maatalouspolitiikan ja koheesiopolitiikan sisällyttäminen 

                                               
1 Maaliskuun 25.–26. päivänä 2010 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston päätelmät.
2 P7_TA(2010)0223: "63. huomauttaa, että Eurooppa 2020 -strategiassa olisi käsiteltävä YMP:n uudistusta 
vuoteen 2013 mennessä sekä kestävää metsänhoitostrategiaa; on vakuuttunut siitä, että oikean toimintakehyksen 
ja riittävän rahoituksen avulla maa- ja metsätaloudella voi olla merkittävä asema talouden elpymiseen 
tähtäävässä eurooppalaisessa yleisstrategiassa, samalla kun se osallistuu EU:n ja maailman elintarviketurvan 
varmistamiseen, säilyttää maaseutumaisemat, jotka vastaavat 90 prosenttia EU:n pinta-alasta, turvaa 
maaseudun työpaikat ja ympäristön edut sekä helpottaa osaltaan merkittävästi vaihtoehtoisten energialähteiden 
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Eurooppa 2020 -strategiaan saattaa osoittautua vaikeimmaksi, 
mutta ne vaikuttavat ratkaisevalla tavalla sen onnistumiseen. 
Esittelijä haluaa muistuttaa tältä osin parlamentin hiljattain 
hyväksymistä kannoista, jotka koskevat YMP:n2 ja 
koheesiopolitiikan1 sisällyttämistä vuoden 2020 kehykseen.

Koheesiopolitiikka 
on keskeisessä 
asemassa 
Eurooppa 2020 
-strategian 
tavoitteiden 
saavuttamisen 
kannalta.

Kuten vuoden 2011 talousarvioesityksen tarkastelu osoittaa, 
koheesiopolitiikka ja sen rakennerahastot ovat keskeisiä 
mekanismeja jäsenvaltioiden ja alueiden älykästä, kestävää ja 
osallistavaa kasvua koskevien tavoitteiden saavuttamisen 
kannalta. Siksi on kovin tärkeää maksimoida sellaisen 
koheesiorahoituksen lisäarvo, jolla edistetään keskittymistä
Eurooppa 2020 -strategian tavoitteisiin, sekä keskittyä 
voimakkaasti tuloksiin.

Vaikutukset 
rakenteeseen

Talousarviosta, jonka rakenne ja tasapaino vastaavat EU:n 
poliittisia painopisteitä, on selvää hyötyä. Siksi suoraviivaisena 
ratkaisuna olisi jäsentää talousarvio Eurooppa 2020 -strategian 
ympärille. Komissio on ehdottanut rakennetta, jossa kullakin 
kolmesta Eurooppa 2020 -strategian tavoitteesta on oma 
alaotsake. Tämä rakenne vastaisi paremmin poliittisia 
painopisteitä ja mahdollistaisi samalla samoihin tavoitteisiin 
tähtäävien politiikkojen yhteensovittamisen ja alaotsakkeiden 
sisäisen jouston lisäämisen. Tämä rakenne saattaisi kuitenkin
monimutkaistaa ohjelmasuunnittelua ja hallinnointia, jos tietyt 
politiikat (esimerkiksi maatalous- ja koheesiopolitiikka)
jaettaisiin eri tavoitteisiin/alaotsakkeisiin. Esittelijä käsittelee 
tätä asiaa lähemmin rakennetta koskevassa työasiakirjassa. 

Joustavuus on 
välttämätöntä.

Tärkein Eurooppa 2020 -strategiaan kohdistuva vaatimus on 
joustavuus. Vaikka voimmekin sanoa älykkään, kestävän ja
osallistavan kasvun pysyvän asiaankuuluvina tavoitteina 
vuoteen 2020 asti, sama ei välttämättä koske tavoitteiden alaisia 
painopisteitä ja toimia. Fyysikko Niels Bohrin sanoin 
"ennustaminen, varsinkin tulevaisuuden ennustaminen, on 
vaikeaa". EU:n talousarvion yhteensovittaminen 

                                                                                                                                                  
etsintää;"

1 P7_TA(2010)0223: "61. korostaa, että kaikki EU:n alueet kattavan, vahvan ja asianmukaisesti rahoitetun 
koheesiopolitiikan olisi oltava täysin Eurooppa 2020 -strategian mukaista ja että tämä laaja-alainen politiikka on 
edellytys Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden saavuttamiselle sekä sosiaalisen, taloudellisen ja alueellisen 
yhteenkuuluvuuden aikaansaamiselle; kehottaakin yksinkertaistamaan koheesiopolitiikan 
täytäntöönpanosääntöjä, jotta siitä tulee käyttäjäystävällistä, siinä noudatetaan vastuuvelvollisuutta ja se vastaa 
joustavammin tuleviin haasteisiin ja talouskriisien vaaraan;"
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Eurooppa 2020 -strategian kanssa on vähitellen etenevä tehtävä 
paitsi siksi, että uusia tavoitteita koskevat tärkeimmät 
toimintaperiaatteet on laadittava uudelleen, myös siksi, että 
näiden tavoitteiden sisältö mitä luultavimmin muuttuu. Miten 
kykenemme ottamaan Eurooppa 2020 -strategian 
väliarvioinnissa vuosina 2015–2016 oppimamme asiat 
huomioon vuoden 2013 jälkeisessä monivuotisessa 
rahoituskehyksessä? Vain huolehtimalla riittävästä 
joustavuudesta.
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LIITE
EU:N TOIMIELINTEN JA ELINTEN VALIKOITUJA ASIAKIRJOJA 

EUROOPPA 2020 -STRATEGIASTA

Tässä liitteessä esitetään työasiakirjan tueksi otteita Euroopan parlamentin viimeaikaisista 
päätöslauselmista, Eurooppa-neuvoston päätelmistä sekä Alueiden komitean ja Euroopan 
talous- ja sosiaalikomitean lausunnoista, jotka liittyvät siihen, miten Eurooppa 2020 -strategia 
vaikuttaa vuoden 2013 jälkeiseen monivuotiseen rahoituskehykseen. Ne on jaettu neljän 
monialaisen aiheen mukaan. Liitteessä tarkastellaan seuraavia asiakirjoja:

Komission tiedonanto EU:n talousarvion kokonaistarkastelusta 
(KOM(2010)0700) (KOM3)
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/communic/co
mm_en.htm

19. lokakuuta 2010

Komission tiedonanto "Aluepolitiikan panos Eurooppa 2020 -strategian 
mukaisessa älykkäässä kasvussa" (KOM(2010)0553) (KOM2)
1

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/communic/sm
art_growth/comm2010_553_fi.pdf

6. lokakuuta 2010

Eurooppa-neuvoston päätelmät (EC2)
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/ec/11
5346.pdf

17. kesäkuuta 2010

Euroopan parlamentin päätöslauselma Eurooppa 2020 -strategiasta (EP5)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-0223+0+DOC+XML+V0//FI

16. kesäkuuta 2010

Euroopan parlamentin päätöslauselma yhteisön innovaatiopolitiikasta 
muuttuvassa maailmassa (EP4)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//TEXT+REPORT+A7-2010-0143+0+DOC+XML+V0//FI

15. kesäkuuta 2010

Alueiden komitean päätöslauselma alue- ja paikallisviranomaisten aiempaa 
aktiivisemmasta osallistumisesta Eurooppa 2020 -strategiaan (AK)
http://portal.cor.europa.eu/europe2020/news/Documents/CdR 199-2010 fin 
EN.doc

10. kesäkuuta 2010

Euroopan parlamentin päätöslauselma Euroopan uudesta digitaalisesta 
asialistasta: 2015.eu (EP3)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//TEXT+REPORT+A7-2010-0066+0+DOC+XML+V0//FI

25. toukokuuta 2010

Euroopan parlamentin päätöslauselma koheesiopolitiikan osuudesta 
Lissabonin ja EU 2020 -strategian tavoitteiden saavuttamisessa (EP2)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-0191+0+DOC+XML+V0//FI

20. toukokuuta 2010

Eurooppa-neuvoston päätelmät (EC1)
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/ec/11
3591.pdf

25.–
26. maaliskuuta 2010

Euroopan parlamentin päätöslauselma Eurooppa 2020 -strategiasta (EP1)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-0223+0+DOC+XML+V0//FI

10. maaliskuuta 2010
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Komission tiedonanto "Eurooppa 2020: Älykkään, kestävän ja osallistavan 
kasvun strategia" (KOM(2010)2020) (KOM1)
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:FI:PD
F

3. maaliskuuta 2010

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta Vuoden 2010 
jälkeinen Lissabonin strategia (ETSK)
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.news.10090

4. marraskuuta 2009
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VUODEN 2013 JÄLKEISEN MONIVUOTISEN RAHOITUSKEHYKSEN SOVITTAMINEN 
YHTEEN EUROOPPA 2020 -STRATEGIAN KANSSA

Yleistä
"Komissio aikoo ehdottaa toimia, joilla kehitetään innovatiivisia rahoitusratkaisuja 
Eurooppa 2020 -tavoitteiden tueksi seuraavin keinoin: Hyödynnetään täysimääräisesti 
mahdollisuudet parantaa olemassa olevien EU:n talousarviomäärärahojen vaikuttavuutta ja 
tehoa vahvistamalla priorisointia ja sovittamalla EU:n menot paremmin yhteen 
Eurooppa 2020 -tavoitteiden kanssa, jotta EU:n rahoitusvälineiden nykyinen pirstoutuneisuus 
voidaan korjata (esim. T&K ja innovointi, keskeiset infrastruktuuri-investoinnit valtioiden 
rajat ylittäviin verkkoihin ja vähähiilinen teknologia)." (KOM1)

Me hyväksymme tänään "Eurooppa 2020:n, joka on työllisyyden ja älykkään, kestävän ja 
osallistavan kasvun uusi strategiamme. Se muodostaa yhtenäiset puitteet, joissa unioni voi 
ottaa käyttöön kaikki välineensä ja politiikkansa ja jäsenvaltiot ryhtyä tehostettuihin 
koordinoituihin toimiin. Se edistää rakenneuudistusten toteuttamista. Painopisteen on nyt 
oltava täytäntöönpanossa, ja me ohjaamme ja seuraamme tätä prosessia. Me keskustelemme 
edelleen tulevina kuukausina siitä, miten erityisiä politiikkoja voidaan ottaa käyttöön EU:n 
kasvupotentiaalin saamiseksi liikkeelle, aloittaen innovaatio- ja energiapoliitikoista;" (EC2)

"5. g) Strategiaa on tue t tava  kaikilla yhteisillä politiikoilla, myös yhteisellä 
maatalouspolitiikalla ja koheesiopolitiikalla. Kes tävä ,  tuottava ja kilpailukykyinen 
maataloussektori edistää uutta strategiaa merkittävästi ottaen huomioon maaseutualueiden 
kasvu- ja työllistämispotentiaali ja varmistaen samalla tasapuolinen kilpailu. (– –) Eurooppa-
neuvosto korostaa, että on tärkeää edistää taloudellista, sosiaalista ja alueellista 
yhteenkuuluvuutta ja kehittää infrastruktuuria uuden strategian onnistumisen edistämiseksi."
(EC1)

"25. panee merkille, että EU:n talousarvion on oltava keskeisessä osassa EU 2020 -strategian 
tavoitteiden saavuttamisessa;" (EP2)

"33. katsoo, että nykyinen talousarvio ei heijasta riittävästi taloudellisia tarpeita, joilla 
tartutaan 21. vuosisadan haasteisiin; kehottaa komissiota esittämään Eurooppa 2020 
-strategian menestykseen siivittävän kunnianhimoisen ehdotuksen;" (EP1)

"3.9.1. Uudistetaan EU:n talousarviota Lissabonin strategian mukaisesti: Yksittäisten 
politiikkojen talousarvioita on yleisesti ottaen painotettava uudelleen Lissabonin strategian 
mukaisesti ja korostettava tutkimusta ja kilpailukykyä, ympäristö- ja ilmastoasioita sekä 
kestävään energiankäyttöön tehtäviä investointeja, taloudellisesti kannattavia julkisia menoja 
liiketoiminta-alueella, aktiivista työmarkkinapolitiikkaa, työ- ja perhe-elämän yhdistämistä, 
sosiaalista yhteenkuuluvuutta, köyhyyden torjuntaa sekä uusien ja laadukkaiden työpaikkojen 
luomista. Myös tulevaa rahoituskehystä 2014–2020 tarkasteltaessa tulisi keskustella 
talousarvion uudistamisesta Lissabonin strategien mukaisesti. Eurooppalaisten tavoitteiden 
tehokas toteuttaminen edellyttää myös, että keskustelussa rakenne- ja koheesiopolitiikan 
rahoituksesta vuoden 2013 jälkeen tarkastellaan myös alueellisen ulottuvuuden 
vahvistamista." (ETSK)
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Yhteinen maatalouspolitiikka
"9. pahoittelee, että alkuperäisissä esityksissä Eurooppa 2020 -strategiaksi ei mainittu 
lainkaan maatalousalaa, vaikka maataloudella on mahdollisuudet myötävaikuttaa aktiivisesti 
strategian keskeisistä haasteista selviämiseen; on vakuuttunut siitä, että maa- ja metsätalous 
voivat oikean poliittisen järjestelmän ja asianmukaisten budjettivarojen turvin olla 
merkittävässä asemassa kokonaisvaltaisessa eurooppalaisessa strategiassa, jolla pyritään 
turvaamaan talouden elvyttämistä ja ilmastoa koskevien tavoitteiden saavuttaminen ja 
edistämään samalla EU:n ja koko maailman elintarviketurvaa, ja kasvun ja työpaikkojen 
luomista;" (EP1)

"63. huomauttaa, että Eurooppa 2020 -strategiassa olisi käsiteltävä YMP:n uudistusta 
vuoteen 2013 mennessä sekä kestävää metsänhoitostrategiaa; on vakuuttunut siitä, että 
oikean toimintakehyksen ja riittävän rahoituksen avulla maa- ja metsätaloudella voi olla 
merkittävä asema talouden elpymiseen tähtäävässä eurooppalaisessa yleisstrategiassa, 
samalla kun se osallistuu EU:n ja maailman elintarviketurvan varmistamiseen, säilyttää 
maaseutumaisemat, jotka vastaavat 90 prosenttia EU:n pinta-alasta, turvaa maaseudun 
työpaikat ja ympäristön edut sekä helpottaa osaltaan merkittävästi vaihtoehtoisten 
energialähteiden etsintää;" (EP5)

Koheesiopolitiikka
"Taloudellinen, sosiaalinen ja alueellinen yhteenkuuluvuus on Eurooppa 2020 -strategian 
ytimessä. Yhteenkuuluvuuden avulla voidaan varmistaa, että kaikki energia ja kapasiteetti 
otetaan käyttöön ja keskitetään strategian prioriteettien ajamiseen. Koheesiopolitiikka ja 
siihen kuuluvat, jo itsessään tärkeät rakennerahastot ovat ne keskeiset toteutusmekanismit, 
joilla älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun prioriteetit saavutetaan jäsenvaltioissa ja 
alueilla." (KOM1)

"25. (– –) katsoo, että koheesiopolitiikka on strategisten painopisteidensä, vahvojen ja 
sitovien ehtojensa, räätälöityjen toimiensa sekä seurannan ja teknisen avun vuoksi tehokas ja 
tuloksekas mekanismi EU 2020 -strategian toteuttamista varten;" (EP2)

"28. korostaa, että kaikki EU:n alueet kattavan, vahvan ja asianmukaisesti rahoitetun 
koheesiopolitiikan on oltava keskeinen osa EU 2020 -strategiaa; katsoo, että tämä politiikka 
ja sen laaja-alainen lähestymistapa ovat edellytys onnistumiselle EU 2020 -strategian 
tavoitteiden saavuttamisessa sekä sosiaalisen, taloudellisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden 
aikaansaamiselle EU:ssa; torjuu kaikki yritykset kansallistaa koheesiopolitiikka uudelleen ja 
pyytää, että alueellista ulottuvuutta tuetaan täysimääräisesti EU:n talousarvion 
tarkistuksessa;" (EP2)

"30. korostaa, että koheesiopolitiikka ei ole riippuvainen EU 2020 -strategiasta; korostaa, 
että samalla kun koheesiopolitiikan ensisijaiset tavoitteet pitäisi mukauttaa 
EU 2020 -strategian tavoitteisiin, pitäisi antaa riittävästi joustavuutta alueellisten 
ominaispiirteiden huomioon ottamiseksi sekä tukea heikompia ja puutteenalaisimpia alueita, 
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jotta ne voivat ratkaista sosiaalis-taloudelliset ongelmansa, voittaa luonnonhaittansa ja 
pienentää eroja;" (EP2)

"37. katsoo kuitenkin, että unionin pitäisi käyttää jatkossakin ensisijaisina 
rahoitusmekanismeinaan koheesiorahastoa ja rakennerahastoja, joilla on vakiintuneet ja 
toimivat toteutusmekanismit; katsoo, että EU 2020 -strategian tavoitteita varten on 
tarpeetonta luoda uusia erillisiä alakohtaisia rahastoja, ja on sen sijaan sitä mieltä, että ne 
pitäisi sisällyttää koheesiopolitiikkaan ja maaseudun kehittämispolitiikkaan;" (EP2)

"2. korostaa, että koheesiopolitiikka on hajautettuine lähestymistapoineen ja monitasoisine 
hallintojärjestelmineen ainoa Euroopan unionin politiikka, joka kykenee yhdistämään 
Eurooppa 2020 -strategian päämäärät ja uudet haasteet paikallis- ja alueviranomaisiin, 
mutta siihen tarvitaan riittävästi määrärahoja. Siksi on olennaisen tärkeää, että 
koheesiopolitiikka suunnataan edelleen palvelemaan talouskasvun kestävyydelle, sosiaaliselle 
osallistamiselle, työllisyydelle, ilmastonmuutoksen torjunnalle sekä julkisen palvelutarjonnan 
laadulle ja tehokkuudelle asetettuja päämääriä." (AK)

Ulkoinen ulottuvuus
"5. h) Strategiaan sisältyy vahva ulkoinen ulottuvuus sen varmistamiseksi, että EU:n välineitä 
ja politiikkoja käytetään edistämään etujamme ja näkökantojamme maailmassa siten, että 
osallistutaan avoimille ja oikeudenmukaisille markkinoille kaikkialla." (EC2)

"64. korostaa, että Eurooppa 2020 -strategian ulkoiseen ulottuvuuteen olisi kiinnitettävä 
enemmän huomiota; kehottaa komissiota omaksumaan ulkoisissa toimissaan laajemman ja 
kattavamman lähestymistavan, joka vastaa pyrkimystä EU:n kehitysyhteistyöpolitiikan 
johdonmukaisuuteen; kehottaa komissiota käyttämään Eurooppa 2020 -kauppastrategiaansa
tukeakseen unionin keskeisiä arvoja, kuten ihmisoikeuksien, demokratian, 
oikeusvaltioperiaatteen ja perusvapauksien edistämistä sekä ympäristön suojelua;" (EP5)

PAINOPISTEIDEN ASETTAMINEN

"41. katsoo, että EU:n olisi käynnistettävä taloudellisia suurhankkeita, kuten täysin 
eurooppalainen energiaverkko, Galileo-hankkeen loppuunsaattaminen, vihreän teknologian 
laaja-alainen käyttö, johon sisältyy EU:n rakennuskannan järjestelmällinen uudistaminen, 
terveysalan sähköiset sovellukset sekä tieto- ja viestintätekniikan infrastruktuurin 
päivittäminen;" (EP1)

"21. kehottaa vahvistamaan innovoinnin rahoituksen eurooppalaista ulottuvuutta ja 
korjaamaan nykyisen pirstaleisuuden ja lyhytnäköisyyden; katsoo, että riittävän rahoituksen 
saanti on innovoinnin kehittämisessä erittäin tärkeää ja että sen vuoksi EU:n 
innovaatiobudjettia olisi lisättävä reilusti; vaatii ottamaan asian huomioon nykyisen 
rahoituskehyksen tulevassa tarkistuksessa ja rahoituskehyksen 2014–2020 laadinnassa; 
(− −)" (EP4)

"26. korostaa, että Euroopan olisi oltava huipulla Internet-teknologian ja tieto- ja 
viestintätekniikan vähähiilisten sovellusten kehittämisessä; ehdottaa, että unionin tieto- ja 
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viestintätekniikan tutkimusbudjetti kaksinkertaistetaan seuraavassa rahoituskehyksessä;" 
(EP4)

"50. (– –) ehdottaa, että Euroopan unionin TVT-tutkimusmäärärahat kaksinkertaistetaan ja 
että seuraavassa rahoituskehyksessä TVT:hen osoitettavat määrärahat nelinkertaistetaan;" 
(EP3)

"19. korostaa, että suuret tutkimus- ja kehittämishankkeet, tärkeimmät energiainfrastruktuuri-
investoinnit ja unionin uusi toimivalta avaruuspolitiikassa sekä unionin innovaatiopolitiikka 
edellyttävät vakaata, uskottavaa ja kestävää taloudellista tukea unionilta, jotta unionin 
keskeiset Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet voitaisiin saavuttaa;" (EP5)

"29. (– –) kehottaa komissiota lisäämään tutkimukseen ja innovointiin yhteisön talousarviossa 
varattuja kokonaismäärärahoja;" (EP5)

"50. panee merkille, että ilmastohaasteeseen vastaaminen edellyttää huomattavia 
investointeja energiainfrastruktuuriin vuoteen 2020 mennessä ja sen jälkeen, mikä kattaa 
investoinnit Euroopan energiaverkkojen parantamiseen, aidosti eurooppalaiseen älykkääseen 
energiansiirtoverkkoon (Supergrid), vihreisiin käytäviin, liitäntäverkkoihin, Galileo-hankkeen 
loppuun saattamiseen, vihreään teknologiaan, sähköisiin terveydenhuoltopalveluihin, 
Euroopan laajuisten liikenneverkkojen (TEN-T) ohjelmaan sekä vapaisiin ja yhtäläisiin tieto-
ja viestintätekniikan ja laajakaistan käyttömahdollisuuksiin;" (EP5)

"55. toistaa pyyntönsä, jonka mukaan puhtaiden, kestävien ja tehokkaiden vähähiilisten 
energiateknologioiden kehittämiselle olisi varmistettava riittävä rahoitus, mikä tarkoittaisi, 
että vuodesta 2010 alkaen siihen olisi varattava unionin talousarviosta yhteensä vähintään 
2 miljardia euroa vuodessa seitsemännen tutkimuksen ja kehittämisen puiteohjelman sekä 
kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelman määrärahojen lisäksi; (– –)" (EP5)

"49. (– –) kehottaakin komissiota ja jäsenvaltioita asettamaan energiatehokkuuden EU:n 
asialistan kärkeen, myös talousarviota käsiteltäessä;" (EP5)

"51. huomauttaa, että unionin on investoitava tehokkaammin nykyisiin 
liikenneinfrastruktuureihin, kuten Euroopan laajuisiin liikenneverkkoihin, työpaikkojen 
luomisen edistämiseksi, sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden lisäämiseksi sekä 
kestävän ja yhteentoimivan liikennejärjestelmän luomiseksi; korostaa eri liikennemuotojen 
yhteispeliä ja logistiikan älykästä käyttöä, koska liikenteen hiilipäästöjen vähentäminen ja 
kestävyys edellyttävät innovointia, uutta tekniikkaa ja rahoitusta;" (EP5)

"34. painottaa, että parlamentti on myös valinnut nuorison yhdeksi keskeiseksi 
painopisteekseen vuoden 2011 talousarviossa ja on selvästi ilmaissut aikomuksensa tukea 
edelleen taloudellisesti kaikkia tärkeimpiä alan ohjelmia;" (EP5)

TÄYDENTÄVYYS SUHTEESSA KANSALLISIIN TALOUSARVIOIHIN

"19. katsoo, että jäsenvaltioiden olisi ilmoitettava, miten ne ovat käyttäneet eurooppalaisia 
varoja Eurooppa 2020 -strategian eri tavoitteiden saavuttamiseksi (– –);" (EP1)
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"55. (– –) kehottaa tässä yhteydessä komissiota ja jäsenvaltioita laatimaan kiireellisesti 
rahoitussitoumuksiaan koskevan aikataulun, jotta voidaan varmistaa, että varoja saadaan 
vuodesta 2010 lähtien Euroopan strategisen energiateknologiasuunnitelman (SET) eri 
aloitteisiin sekä täydentäviin aloitteisiin;" (EP5)

MENOJEN LAATU

"Pitkän aikavälin kasvuprioriteetit on saatava näkymään myös EU:n monivuotisessa 
rahoituskehyksessä. Kun prioriteeteista on sovittu, komissio aikoo ottaa ne esiin seuraavaa 
monivuotista rahoituskehystä koskevissa ehdotuksissaan, jotka on määrä tehdä ensi vuonna.
Ei pitäisi keskustella pelkästään rahoituksen tasosta, vaan myös siitä, miten eri 
rahoitusvälineet, kuten rakennerahastot, maatalouden ja maaseudun kehittämisen rahastot, 
tutkimuksen puiteohjelma ja kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelma (CIP), pitäisi 
suunnitella, jotta Eurooppa 2020 -tavoitteet voidaan saavuttaa niin, että vaikutus on 
mahdollisimman suuri ja varmistetaan tehokkuus ja EU:n lisäarvo. On tärkeää löytää keinoja 
kasvattaa EU:n talousarviomäärärahojen vaikutusta. Pienuudestaan huolimatta niillä voi 
oikein kohdistettuina olla merkittävä katalyyttinen vaikutus." (KOM1)

"19. katsoo, (– –) että EU:n rahoituksen ehtona olisi oltava tuloksien aikaan saaminen ja 
yhdenmukaisuus Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden kanssa;" (EP1)

"6. arvostelee sitä, että koheesiomenojen vaikutuksesta aluekehitykseen ei ole 
kokonaisarviota; kehottaa komissiota määrittämään rakennerahastojen kohdentamisen 
alueelliset vaikutukset Lissabonin strategiaan ja arvioimaan, edistetäänkö kyseisellä 
järjestelmällä todella tasapainoista ja johdonmukaista alueellista kehitystä;" (EP2)

"32. katsoo, että olisi asetettava nimenomaisia tavoitteita, jotka koskevat pk-yrityksille 
soveltuvia rahoitusvälineitä, jotta voidaan taata digitaalinen yhteentoimivuus ja saatavuus, ja 
että näiden tavoitteiden joukkoon olisi selkeästi otettava myös ekoinnovointia koskevia EU:n 
tavoitteita;" (EP5)

"40. pitää erittäin tärkeänä, että pk-yrityksille varataan vähimmäisrahoitus tutkimus- ja 
innovaatioaloitteiden yhteydessä julkaistavissa avoimissa tarjouskilpailuissa tutkimuksen 
seitsemännen puiteohjelman mallin mukaisesti (15 prosenttia yhteistyöohjelman varoista);" 
(EP4)

"46. katsoo, että EU:n rakennerahastovarojen jakoa koskevia sääntöjä olisi mukautettava 
siten, että otetaan huomioon tarve edistää innovointia, joka alentaa kustannuksia ja parantaa 
resurssien käyttöä;" (EP5)

"30. painottaa, miten tärkeää on yksinkertaistaa tutkimus- ja kehittämistoimintaan varattua 
rahoitusta ja leikata byrokratiaa, jotta osaamislähtöiset yritykset voivat maksimoida 
tehokkuutensa ja voidaan edistää uusia työllistämismahdollisuuksia;" (EP5)

"44. katsoo, että samalla kun tehostetaan innovointitukea, on kevennettävä myös hakijoiden 
byrokraattista taakkaa; kehottaa komissiota byrokratian vähentämiseksi organisoimaan 
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puiteohjelman prosesseja uudelleen ja luomaan käyttäjäraadin;" (EP4)


