
 

RR\1126688FI.docx  PE599.809v02-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

Euroopan parlamentti 
2014-2019  

 

Istuntoasiakirja 
 

A8-0201/2017 

24.5.2017 

MIETINTÖ 

kumppanien osallisuuden ja näkyvyyden lisäämisestä Euroopan rakenne- ja 

investointirahastojen toiminnassa 

(2016/2304(INI)) 

Aluekehitysvaliokunta 

Esittelijä: Daniel Buda 

 



 

PE599.809v02-00 2/27 RR\1126688FI.docx 

FI 

 

PR_INI 

SISÄLTÖ 

Sivu 

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS ............................................. 3 

PERUSTELUT ......................................................................................................................... 13 

BUDJETTIVALIOKUNNAN LAUSUNTO ........................................................................... 15 

TYÖLLISYYDEN JA SOSIAALIASIOIDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO .................. 19 

TIEDOT HYVÄKSYMISESTÄ ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA .......... 26 

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ ASIASTA 

VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA ................................................................................. 27 

 

 

 



 

RR\1126688FI.docx 3/27 PE599.809v02-00 

 FI 

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS 

kumppanien osallisuuden ja näkyvyyden lisäämisestä Euroopan rakenne- ja 

investointirahastojen toiminnassa 

(2016/2304(INI)) 

Euroopan parlamentti, joka 

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 174, 175 ja 

177 artiklan, 

– ottaa huomioon Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, 

koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa ja Euroopan 

meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä säännöksistä sekä Euroopan 

aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja 

kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 

1083/2006 kumoamisesta 17. joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja 

neuvoston asetuksen (EU) N:o 1303/20131 (jäljempänä ’yhteisiä säännöksiä koskeva 

asetus’), 

– ottaa huomioon Euroopan rakenne- ja investointirahastoissa harjoitettavaa 

kumppanuutta koskevista eurooppalaisista käytännesäännöistä 7. tammikuuta 2014 

annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 240/20142, 

– ottaa huomioon 16. helmikuuta 2017 antamansa päätöslauselman aiheesta ”Investoinnit 

työllisyyteen ja kasvuun – Euroopan rakenne- ja investointirahastojen vaikutusten 

maksimointi”3, 

– ottaa huomioon 16. helmikuuta 2017 antamansa päätöslauselman aiheesta ”ERI-

rahastojen toimenpideohjelmien täytäntöönpanon viivästyminen – vaikutukset 

koheesiopolitiikkaan ja tulevat toimet”4, 

– ottaa huomioon 10. toukokuuta 2016 antamansa päätöslauselman aiheesta 

”Koheesiopolitiikan 2014–2020 uudet alueellisen kehittämisen välineet: yhdennetyt 

alueelliset investoinnit ja paikallisyhteisöjen omat kehittämishankkeet”5, 

– ottaa huomioon 26. marraskuuta 2015 antamansa päätöslauselman aiheesta ”Kohti 

koheesiopolitiikan yksinkertaistamista ja tulosperustaista suuntaamista kaudella 2014–

2020”6, 

– ottaa huomioon 16. marraskuuta 2016 annetut neuvoston päätelmät koheesiopolitiikan 

sekä Euroopan rakenne- ja investointirahastojen tuloksista ja uusista osatekijöistä7, 

                                                 
1 EUVL L 347, 20.12.2013, s. 320. 
2 EUVL L 74, 14.3.2014, s 1. 
3 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2017)0053. 
4 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2017)0055. 
5 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2016)0211. 
6 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2015)0419. 
7 http://www.consilium.europa.eu/press-releases-pdf/2016/11/47244650399_fi.pdf. 

http://www.consilium.europa.eu/press-releases-pdf/2016/11/47244650399_fi.pdf
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– ottaa huomioon komission tiedonannon ”Koheesiopolitiikan näkyvyyden 

varmistaminen: Tiedotus- ja viestintäsäännöt 2014–2020”1, 

– ottaa huomioon komission syyskuussa 2015 teettämän Flash Eurobarometri -

tutkimuksen nro 423 kansalaisten tietoisuudesta ja näkemyksistä EU:n aluepolitiikasta 

’Citizens’ awareness and perceptions of EU: Regional Policy’2, 

– ottaa huomioon lokakuussa 2014 julkistetun, alue- ja kaupunkipolitiikasta vastaavan 

komission jäsenen Johannes Hahnin pyynnöstä laaditun Van den Branden raportin 

monitasoisesta hallinnasta ja kumppanuudesta ”Multilevel Governance and 

Partnership”3, 

– ottaa huomioon alueiden komitean viestintäsuunnitelman vuodeksi 2016 ”Connecting 

regions and cities for a stronger Europe”4, 

– ottaa huomioon komission teettämän heinäkuussa 2016 julkaistun tutkimuksen 

kumppanuusperiaatteen täytäntöönpanosta ja vuosien 2014–2020 ERI-rahastojen 

monitasohallinnosta ”Implementation of the partnership principle and multi-level 

governance in the 2014-2020 ESI Funds”5,  

– ottaa huomioon Interreg Europen sihteeristön esityksen hankeviestintästrategian 

suunnittelusta ”Designing a project communication strategy”6, 

– ottaa huomioon Puolan taloudellisen kehityksen ministeriön teettämän raportin ”How 

do EU-15 Member States benefit from the Cohesion Policy in the V4?”7, joka sisältyy 

jälkikäteisarviointiin ja ennakointitutkimukseen siitä, miten EU-15 -jäsenvaltiot 

hyötyvät V4-maissa täytäntöön pannusta koheesiopolitiikasta, 

– ottaa huomioon Euroopan köyhyyden vastaisen verkoston (EAPN) käsikirjan vuodelta 

2014 ”Giving a voice to citizens: Building stakeholder engagement for effective 

decision-making – Guidelines for Decision-Makers at EU and national levels”8, 

– ottaa huomioon parlamentin sisäasioiden pääosaston (rakenne- ja koheesiopolitiikan 

toimialayksikkö B) marraskuussa 2014 julkaiseman selvityksen Eurooppaan liittyvän 

kansalaisviestinnän tilasta ja näkymistä ”Communicating Europe to its Citizens: State of 

Affairs and Prospects”, 

                                                                                                                                                         
 
1 http://ec.europa.eu/regional_policy/fi/information/publications/brochures/2014/ensuring-the-visibility-of-

cohesion-policy-information-and-communication-rules-2014-2020. 
2 http://ec.europa.eu/COMMFrontOffice/publicopinion/index.cfm/ResultDoc/download/DocumentKy/67400.  
3 http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/informing/dialog/2014/5_vandenbrande_report.pdf. 
4 http://cor.europa.eu/en/about/Documents/CoR-communication-plan-2016.pdf. 
5 http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/policy/how/studies_integration/impl_partner_report_en.pdf. 
6 http://www.interregeurope.eu/fileadmin/user_upload/events/Rotterdam/pdf/Designing_communication_strateg

y.pdf. 
7 https://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/fdc8a04e-590d-47ac-9213-760d4ac76f75/V4_EU15_manazerske-

shrnuti.pdf?ext=.pdf. 
8 http://www.eapn.eu/images/stories/docs/EAPN-position-papers-and-reports/2014-eapn-handbook-Give-a-

voice-to-citizens-Guidelines-for-Stakeholder-Engagement.pdf. 
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– ottaa huomioon sisäasioiden pääosaston (rakenne- ja koheesiopolitiikan toimialayksikkö 

B) huhtikuussa 2016 julkaiseman selvityksen ”Research for REGI Committee: Mid-

term review of the MFF and Cohesion Policy”, joka koskee monivuotisen 

rahoituskehyksen ja koheesiopolitiikan väliarviointia, 

– ottaa huomioon 19. syyskuuta 2016 julkistetun komission yhteenvetokertomuksen 

EAKR:n ja koheesiorahaston jälkiarvioinnista ajanjaksolta 2007–2013 

(SWD(2016)0318), 

– ottaa huomioon työjärjestyksen 52 artiklan, 

– ottaa huomioon aluekehitysvaliokunnan mietinnön sekä budjettivaliokunnan ja 

työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan lausunnot (A8-0201/2017), 

A. ottaa huomioon, että koheesiopolitiikka on vaikuttanut huomattavasti kasvun ja 

työpaikkojen lisäämiseen sekä EU:n alueiden välisten erojen kaventamiseen; 

B. toteaa, että useiden raporttien ja riippumattomien arviointien mukaan EU:n 

koheesiopolitiikan rahoituksella on myönteinen vaikutus sekä talouteen että 

kansalaisten elämään, mutta tuloksista ei ole aina osattu kertoa ja tietoisuus sen 

myönteisistä vaikutuksista on sangen vähäinen; toteaa, että EU:n koheesiopolitiikan 

lisäarvo ylittää sen todistetun myönteisen taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen 

vaikutuksen, sillä se osoittaa jäsenvaltioiden ja alueiden sitoutumisen Euroopan 

yhdentymisen vahvistamiseen; 

C. katsoo että, on ratkaisevan tärkeää, että loppukäyttäjät ja kansalaisyhteiskunta ovat 

tietoisia paikallisista EU:n rahoittamista ohjelmista riippumatta rahoituksen määrästä 

tietyllä alueella; 

D. toteaa, että kumppanuusperiaatteella ja monitasohallintomallilla, jotka perustuvat 

viranomaisten, taloudellisten kumppaneiden, työmarkkinaosapuolten ja 

kansalaisyhteiskunnan tiiviiseen koordinointiin, voidaan vaikuttaa siihen, että EU:n 

politiikan tavoitteista ja tuloksista tiedotetaan paremmin; 

E. toteaa, että pysyvä vuoropuhelu ja kansalaisyhteiskunnan osallistuminen ovat 

olennaisen tärkeitä tekijöitä, kun julkisille toimille haetaan vastuuvelvollisuutta ja 

legitimiteettiä, ja se puolestaan luo yhteisvastuuta ja avoimuutta 

päätöksentekoprosessiin; 

F. toteaa, että ERI-rahastojen näkyvyys voi osaltaan vaikuttaa koheesiopolitiikan 

tehokkuutta koskevien käsitysten paranemiseen ja kansalaisten luottamuksen ja 

Eurooppa-hanketta koskevan kiinnostuksen palautumiseen; 

G. toteaa, että johdonmukainen viestintä on keskeisen tärkeää ei pelkästään toiminnan 

loppuvaiheissa, kun tiedotetaan ERI-rahastojen konkreettisista saavutuksista, vaan myös 

toiminnan alkuvaiheissa tiedotettaessa hankejohtajille rahoitusmahdollisuuksista, jotta 

voidaan lisätä kansalaisten osallistumista toteutukseen; 

H. toteaa, että tiedon jakamista ja viestintäkanavien monipuolistamista koskevia 

menetelmiä olisi lisättävä ja parannettava; 
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Yleiset huomautukset 

1. korostaa, että koheesiopolitiikka on yksi keskeisistä julkisista kasvun moottoreista, joka 

viiden ERI-rahastonsa kautta huolehtii investoinneista kaikilla EU:n alueilla, auttaa 

vähentämään eroavaisuuksia ja tukemaan kilpailukykyä ja älykästä, kestävää ja 

osallistavaa kasvua sekä parantaa unionin kansalaisten elämänlaatua; 

2. panee huolestuneena merkille, että suuren yleisön tietoisuus ja käsitykset EU:n 

aluepolitiikan tehokkuudesta ovat heikentyneet vuosien varrella; toteaa, että syyskuussa 

2015 julkaistussa eurobarometri nro 423:ssa vain hiukan yli kolmasosa (34 prosenttia) 

eurooppalaisista myönsi kuulleensa EU:n yhteisrahoittamista hankkeista, joilla 

parannetaan elämänlaatua heidän asuinseuduillaan; panee merkille, että suurin osa 

vastaajista piti koulutus-, terveys- ja sosiaali-infrastruktuuria sekä ympäristöpolitiikkaa 

tärkeinä aloina; katsoo, että myönteisen viestinnän edellytys on ERI-rahastoista 

rahoitettujen hankkeiden määrän ja niiden tuottaman, konkreettisina tuloksina ilmaistun 

lisäarvon ohella ennen muuta hankkeiden laatu; korostaa näin ollen, että hankkeiden 

arvioimisessa, valinnassa, täytäntöönpanossa ja päättämisessä on keskityttävä 

odotettujen tulosten saavuttamiseen, jotta vältetään varojen tehoton käyttö, joka voi 

johtaa koheesiopolitiikkaa koskevaan kielteiseen julkisuuteen; kiinnittää huomiota 

siihen, että viestintätoimenpiteet on valittava erityisesti niiden sisällön ja laajuuden 

perusteella, ja toteaa uudelleen, että paras mainontakeino on osoittaa toteutettujen 

hankkeiden merkittävyys ja hyödyllisyys; 

3. toteaa, että komission ja jäsenvaltioiden olisi yhdessä vastattava koheesiopolitiikan 

investointien näkyvyyden varmistamisesta, jotta ne voivat laatia vaikuttavia unionin 

viestintästrategioita, joilla on tarkoitus huolehtia koheesiopolitiikan investointien 

näkyvyydestä; panee tässä yhteydessä merkille erityisesti hallintoviranomaisten ja 

toimivaltaisten paikallis- ja alueviranomaisten roolin niin institutionaalisen viestinnän 

toteuttajina kuin edunsaajinakin, sillä niillä on tiivein yhteys kansalaisiin tiedon 

tarjoamiseksi paikan päällä ja Euroopan lähentämiseksi; muistuttaa lisäksi, että 

kyseisillä viranomaisilla on paras tietämys paikallisista ja alueellisista olosuhteista ja 

tarpeista, ja toteaa, että näkyvyyden parantaminen edellyttää lisätoimia, joilla 

parannetaan tiedottamista ja avoimuutta ruohonjuuritasolla; 

4. korostaa, että näkyvyyden saaminen toiminnalle on kaksisuuntainen prosessi, johon 

kuuluvat viestintä ja vuorovaikutus kumppanien kanssa; painottaa lisäksi, että 

monitahoisten haasteiden yhteydessä legitimiteetin varmistamiseksi ja pitkän aikavälin 

tehokkaiden ratkaisujen aikaansaamiseksi viranomaisten on otettava 

kumppanuusperiaatteen mukaisesti asianomaiset sidosryhmät mukaan 

kumppanuussopimusten ja toimintaohjelmien suunnittelun ja täytäntöönpanon kaikkiin 

vaiheisiin; korostaa myös tarvetta vahvistaa viranomaisten ja kumppaneiden 

institutionaalisia valmiuksia ja muistuttaa, että Euroopan sosiaalirahasto (ESR) voi olla 

merkittävä toimija tässä suhteessa; 

5. tähdentää tässä yhteydessä, että jäsenvaltiot etenevät eritahtisesti hallintomenettelyjen 

virtaviivaistamisessa pyrittäessä laajentamaan ja syventämään alueellisten ja 

paikallisten kumppanien osallistumista, taloudelliset kumppanit, työmarkkinaosapuolet 

ja kansalaisyhteiskuntaa edustavat kumppanit mukaan luettuina; palauttaa mieliin 

sosiaalisen vuoropuhelun merkityksen tältä osin; 
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Edessä olevat haasteet 

6. kiinnittää huomiota euroskeptisyyden ja Eurooppa-vastaisen populistisen propagandan 

lisääntymiseen, mikä vääristää unionin toimintaa koskevia tietoja, ja kehottaa 

komissiota ja neuvostoa analysoimaan niiden taustalla olevia syitä sekä puuttumaan 

niihin; pitää siksi tärkeänä, että kehitetään kansallisella, alueellisella ja paikallisella 

tasolla pikaisesti eri media-alustoissa entistä tehokkaampia viestintästrategioita, joilla 

varmistetaan kansalaisystävällisen kielen käyttö ja joilla pyritään kuromaan umpeen 

EU:n ja sen kansalaisten, työttömät ja sosiaalisessa syrjäytymisvaarassa olevat 

kansalaiset mukaan luettuina, välinen kuilu ja joilla voidaan välittää kansalaisille 

todenperäinen ja johdonmukainen viesti eurooppalaisen yhteistyön heidän elämäänsä ja 

hyvinvointiinsa tuomasta lisäarvosta; 

7. kehottaa komissiota ja neuvostoa analysoimaan, miten toimet, joilla pyritään 

vahvistamaan yhteyttä EU-ohjausjaksoon ja toteuttamaan rakenneuudistuksia ERI-

rahastoista rahoitetuilla ohjelmilla, vaikuttavat käsityksiin EU:n toimintapolitiikoista 

niin koheesiopolitiikan nykyisessä kehyksessä kuin vuoden 2020 jälkeen toteutettavassa 

koheesiopolitiikan uudistuksessa; 

8. tunnustaa, että oikeudellisella kehyksellä on rajansa koheesiopolitiikan riittävän 

näkyvyyden varmistamisessa; korostaa, että sen seurauksena kaikki sidosryhmät eivät 

aina ole asettaneet etusijalle viestintää koheesiopolitiikan konkreettisista saavutuksista; 

katsoo, että suositeltuja viestintätoimia konkreettisista saavutuksista olisi jatkuvasti 

päivitettävä; panee tässä yhteydessä merkille, että ERI-rahastojen tekninen tuki ei sisällä 

sen enempää unionin kuin jäsenvaltioidenkaan tasolla toteutettavaan viestintään 

tarkoitettuja määrärahoja; korostaa kuitenkin hallintoviranomaisten ja edunsaajien 

velvollisuutta valvoa säännöllisesti, että yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen (EU) 

1303/2013 115 artiklassa ja liitteessä XII vahvistettuja tiedotusta ja viestintää koskevia 

vaatimuksia noudatetaan; 

9. toistaa, että on löydettävä asianmukainen tasapaino koheesiopolitiikan täytäntöönpanoa 

koskevien säännösten yksinkertaistamisen ja moitteetonta ja avointa varainhoitoa sekä 

petosten torjuntaa koskevan tarpeen välillä samalla kun niistä tiedotetaan 

asianmukaisesti kansalaisille; palauttaa tässä yhteydessä mieliin tarpeen tehdä selkeä 

ero sääntöjenvastaisuuksien ja petosten välillä, jotta kansalaisten keskuudessa ei 

aiheuteta epäluottamusta hallintoviranomaisia ja paikallisia viranomaisia kohtaan; vaatii 

lisäksi yksinkertaistamaan ja vähentämään edunsaajien hallinnollista rasitetta 

tarpeellisia valvonta- ja tarkastustoimia heikentämättä; 

10. korostaa, että on olennaisen tärkeää lisätä politiikan omistajuutta alueellisella ja 

ruohonjuuritasolla, jotta tulosten saavuttaminen ja niistä tiedottaminen on varmasti 

tehokasta; arvostaa sitä, että kumppanuusperiaate lisää unionin julkisten toimien 

täytäntöönpanon arvoa, kuten äskettäin julkaistussa komission tutkimuksessa todettiin; 

huomauttaa kuitenkin, että kumppanien saaminen mukaan on eräissä tapauksissa varsin 

vaikeaa, sillä kumppanuusperiaatetta sovelletaan muodollisesti tarjoamatta 

mahdollisuutta todelliseen osallistumiseen hallintoprosessiin; muistuttaa, että 

kumppanuuteen osallistumiseen ja kokemusten vaihtamiseen kumppaneille 

tarkoitetuilla keskustelufoorumeilla on osoitettava lisää toimia ja resursseja myös, jotta 
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kumppaneista tulee vaikuttajia EU:n rahoituksen mahdollisuuksien ja menestysten 

alalla; 

11. muistuttaa myös koheesiopolitiikan investointien pitkän aikavälin strategisesta 

luonteesta, jolloin tulokset antavat joskus odotuttaa itseään, mikä on haitallista 

koheesiopolitiikan välineiden näkyvyyden kannalta, etenkin verrattaessa niitä muihin 

unionin välineisiin, kuten Euroopan strategisten investointien rahastoon (ESIR); 

kehottaa siksi jatkamaan tarvittaessa viestintätoimia neljän vuoden ajan hankkeen 

päättämisen jälkeenkin; painottaa, että tiettyjen investointien (erityisesti inhimillisen 

pääoman alalla) tulokset ovat vähemmän näkyviä ja vaikeammin ilmaistavissa 

määrällisesti kuin ”fyysisten” investointien tulokset, ja kehottaakin arvioimaan 

koheesiopolitiikan vaikutusta kansalaisten elämään aiempaa yksityiskohtaisemmin ja 

yksilöidymmin; katsoo myös, että olisi kiinnitettävä erityistä huomiota ERI-rahastojen 

osuutta unionin älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun strategiassa koskevaan 

jälkiarviointiin ja viestintään, sillä kyse on unionin pitkän aikavälin kehitysstrategiasta; 

12. toteaa, että tiedotusvälineillä on tärkeä rooli tiedotettaessa kansalaisille Euroopan 

unionin politiikasta eri aloilla sekä yleisesti ottaen EU-asioista; pitää kuitenkin 

valitettavana, että EU:n koheesiopolitiikan investoinneista tiedotetaan tiedotusvälineissä 

varsin rajallisesti; korostaa, että on kehitettävä tiedotuskampanjoita ja 

viestintästrategioita, jotka suunnataan tiedotusvälineille ja jotka mukautetaan nykyisiin 

tiedotuksen haasteisiin ja joilla välitetään tietoa helposti saatavassa ja houkuttelevassa 

muodossa; korostaa, että on valjastettava sosiaalisen median jatkuvasti kasvava 

vaikutusvalta, digitaalisen kehityksen tarjoamat edut sekä erityyppisten 

viestintäkanavien valikoima, jotta näitä voidaan hyödyntää entistä paremmin, kun 

tiedotetaan ERI-rahastojen mahdollisuuksista ja saavutuksista; 

Viestinnän parantaminen ja kumppanien osallistuminen kauden 2014–2020 jälkimmäisellä 

puoliskolla 

13. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita lisäämään nykyisten viestintäkeinojen ja -

välineiden koordinointia ja saatavuutta EU:n tasolla, jotta voidaan käsitellä aiheita, 

joilla on vaikutusta EU:n asialistaan; korostaa tässä yhteydessä, että on tärkeää laatia 

suuntaviivoja, joilla esitetään tekniikoita ja menetelmiä, joiden avulla voidaan tiedottaa 

tehokkaasti siitä, miten koheesiopolitiikka tuottaa konkreettisia, unionin kansalaisten 

jokapäiväiseen elämään vaikuttavia tuloksia; kehottaa hallintoviranomaisia ja 

edunsaajia viestimään aktiivisesti ja järjestelmällisesti politiikan tuloksista, hyödyistä ja 

pitkän aikavälin vaikutuksista ottaen huomioon hankkeiden kehityksen eri vaiheet; 

14. korostaa, että kun otetaan huomioon perinteisten ja nykyaikaisten tiedotusvälineiden 

välittämien tietojen määrä ja laatu, pelkkä Euroopan komission symbolin esittäminen 

hankkeiden kuvauksen sisältävissä kylteissä ei enää riitä; kehottaa komissiota laatimaan 

nykyistä tehokkaampia tunnistusvälineitä;  

15. pitää myönteisenä nykyisiä erityisiä viestintätoimia, kuten Eurooppa alueellani -

kampanjaa, EU:n tuloksiin keskittyvää talousarviota koskevaa komission 

verkkosovellusta, CIRCOM Regional -järjestön kanssa tehtävää yhteistyötä1, 

Kansalaisten Eurooppa -ohjelmaa sekä juuri perustettujen Euroopan 

                                                 
1 Professional Association of Regional Public Service Television in Europe. 
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solidaarisuusjoukkojen tarjoamia mahdollisuuksia; korostaa lisäksi EU-tietokeskusten 

keskeistä roolia hajautetussa viestinnässä, jolla pyritään lisäämään tietoisuutta 

koheesiopolitiikan vaikutuksista paikallisella ja alueellisella ruohonjuuritasolla; 

korostaa myös tarvetta keskittää pyrkimyksiä, joilla tavoitellaan opiskelijoita ja 

toimittajia mahdollisina viestin levittäjinä ja varmistetaan tiedotuskampanjoiden 

maantieteellinen tasapaino; 

16. painottaa, että yhteisiä säännöksiä koskevassa asetuksessa (EU) N:o 1303/2013 

tarkoitettuja viestintäjärjestelyjä on mukautettava; kehottaa komissiota tarkastelemaan 

mahdollista lisäarvoa, jota saadaan sisällyttämällä tekniseen tukeen erityinen määräraha 

tiedotukselle ja viestinnälle sekä lisäämällä tarpeen mukaan koheesiopolitiikan 

hankkeiden sitovien tiedotus- ja julkisuusvaatimusten määrää; kehottaa komissiota 

antamaan vuonna 2017 selvät ohjeet siitä, miten teknistä tukea voitaisiin käyttää 

viestintään nykyisellä rahoituskaudella, ja tarjoamaan siten oikeusvarmuutta paikallis- 

ja alueviranomaisille ja muille edunsaajille; muistuttaa myös, että vaikka tavanomaiset 

viestintä- ja mainontastandardit soveltuvat hyvin rakenne- ja teknologiainvestointeihin, 

ne eivät ole yhtä vaikuttavia inhimilliseen pääomaan tehtävissä aineettomissa 

investoinneissa; 

17. korostaa tarvetta priorisoida viestintää EU:n koheesiopolitiikan painopisteiden 

hierarkiassa, erityisesti kun on kyse sellaisen hallintohenkilöstön työstä, joka ei ole 

suoraan vastuussa viestinnästä, ja sisällyttää viestintä ERI-rahastojen tavanomaisiin 

menettelyihin; kehottaa lisäämään viestinnän ammattimaisuutta erityisesti 

paikallistasolla ja välttämään EU:n ammattikieltä; 

18. pitää myönteisenä komission tekemää koheesiopolitiikan ohjelmien 2007–2013 

jälkiarviointia, jossa annetaan erinomaisia, saavutettuja tuloksia ja toteutuneita 

vaikutuksia koskevan tiedottamisen lähteitä; panee merkille V4-maiden aloitteen 

koheesiopolitiikan ulkoisvaikutuksista EU-15 -maissa1 ja kehottaa komissiota 

toteuttamaan laajemman tutkimuksen kaikissa 28 EU:n jäsenvaltiossa; pyytää 

komissiota lisäksi eriyttämään viestintästrategiansa sen mukaan, ovatko jäsenvaltiot 

nettomaksajia vai nettosaajia, ja korostamaan erityisiä etuja, joita koheesiopolitiikka tuo 

vauhdittamalla reaalitaloutta, edistämällä yrittäjyyttä ja innovointia, parantamalla 

sosiaalisia ja taloudellisia rakenteita sekä luomalla kasvua ja työpaikkoja kaikilla EU:n 

alueilla sekä suorien investointien että välittömien ja välillisten vientituotteiden 

muodossa (ulkoisvaikutukset); 

19. kehottaa komissiota ja hallintoviranomaisia määrittämään keinot tiedonsaannin 

helpottamiseksi ja standardoimiseksi sekä viestintästrategioita koskevien tietojen ja 

hyvien käytäntöjen vaihtamisen edistämiseksi, jotta nykyisiä kokemuksia voidaan 

hyödyntää tehokkaammin ja rahoitusmahdollisuuksien avoimuutta ja näkyvyyttä 

voidaan parantaa; 

20. pitää myönteisenä sähköisen koheesion käyttöön ottamista meneillään olevalla 

ohjelmakaudella, sillä sen tarkoituksena on yksinkertaistaa ja virtaviivaistaa ERI-

rahastojen täytäntöönpanoa; korostaa sen kapasiteettia parantaa tehokkaasti 

                                                 
1 Puolan taloudellisen kehityksen ministeriön teettämä raportti ”How do EU-15 Member States benefit from the 

Cohesion Policy in the V4?”, joka sisältyy jälkikäteisarviointiin ja ennakointitutkimukseen siitä, miten EU-15 -

jäsenvaltiot hyötyvät V4-maissa täytäntöön pannusta koheesiopolitiikasta; 
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tiedonsaantia ja edistää ohjelmakehityksen seurantaa ja sidosryhmien välisten 

hyödyllisten yhteyksien luomista; 

21. katsoo, että viestintää on vahvistettava uusien mediakanavien avulla, mitä varten on 

kehitettävä digitaalisen ja sosiaalisen median alustoja koskeva viestintästrategia, jolla 

pyritään jakamaan tietoa kansalaisille ja antamaan heille mahdollisuus ilmaista 

tarpeensa ja jossa keskitytään loppukäyttäjien tavoittamiseen erilaisilla välineillä, kuten 

interaktiivisilla verkkovälineillä, kehittämään helpommin saatavilla olevia 

mobiilisisältöjä ja mobiilisovelluksia ja varmistetaan, että tietoa on tarvittaessa tarjolla 

eri kielillä ja mukautettuna eri ikäryhmille; kehottaa hallintoviranomaisia tarjoamaan 

asiaan liittyville pääosastoille ajantasaiset tiedot rahoituksesta, saavutuksista ja 

investoinneista, jotta ERI-rahastojen avointen tietojen järjestelmässä voidaan toimittajia 

varten esittää helposti luettavassa muodossa olevia tietoja ja kaavioita; kehottaa 

käynnistämään RegioStars-mallin mukaisia alueellisia aloitteita parhaiden hankkeiden 

palkitsemiseksi; 

22. ehdottaa myös, että nykyisten viestintätoimien seurantaa ja arviointia on parannettava, 

ja esittää eri tason toimijoista koostuvien viestintää käsittelevien alueellisten työryhmien 

perustamista; 

23. korostaa kumppanuutta koskevien eurooppalaisten käytännesääntöjen tärkeyttä sekä 

kumppanuusperiaatteen merkitystä, jotta vahvistetaan kollektiivista sitoutumista 

koheesiopolitiikkaan ja sen omistajuutta; kehottaa lujittamaan viranomaisten, 

mahdollisten edunsaajien, yksityisen sektorin, kansalaisyhteiskunnan ja kansalaisten 

välistä yhteyttä avoimella vuoropuhelulla ja muuttamaan kumppanuuksien 

kokoonpanoa tarvittaessa täytäntöönpanon aikana siten, että varmistetaan oikea 

kumppanivalikoima edustamaan yhteisön etuja prosessin kaikissa vaiheissa; 

24. on tyytyväinen EU:n kaupunkiagendassa ehdotettuun monien tasojen ja sidosryhmien 

yhteistyötä koskevaan innovatiiviseen malliin ja suosittelee kopioimaan sitä 

mahdollisuuksien mukaan koheesiopolitiikan täytäntöönpanon yhteydessä; 

25. painottaa, että on tehostettava rajatylittävän ja alueiden välisen yhteistyön 

viestintäulottuvuutta, myös sovellettavien makroaluestrategioiden (joiden näkyvyyttä 

unionin kansalaisten suuntaan olisi parannettava) tasolla, levittämällä tietoa hyvistä 

käytännöistä ja investointeja koskevista menestystarinoista ja mahdollisuuksista; 

Vuoden 2020 jälkeistä koheesiopolitiikkaa koskevan viestinnän edistäminen 

26. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita lisäämään EU:n koheesiopolitiikkaa koskevan 

rahoituksen houkuttelevuutta yksinkertaistamalla edelleen menettelyjä ja rajoittamalla 

ylisääntelyä ja harkitsemaan määräysten ja ohjeiden monimutkaisuuden ja tarvittaessa 

määrän vähentämistä, kun otetaan huomioon ERI-rahastojen yksinkertaistamista 

käsittelevän korkean tason työryhmän hiljan ERI-rahastojen edunsaajille antama 

suositus; 

27. kehottaa komissiota ottamaan huomioon, miten EU:n koheesiopolitiikan avulla 

myötävaikutetaan Euroopan yhdentymiseen liittyvään myönteiseen mielikuvaan, ja 

harkitsemaan siksi pakollisen viestintäkentän lisäämistä hankehakemuslomakkeisiin 

osana teknisen tuen käytön lisäämistä osoittamalla ohjelmatasolla määräraha viestintää 
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varten ja varmistamalla samalla, että rajoitteiden määrää ei lisätä ja taataan tarvittava 

joustavuus; kehottaa lisäksi hallintoviranomaisia sekä paikallis- ja alueviranomaisia 

parantamaan hankkeiden lopullisia tuloksia koskevan viestintänsä laatua; 

28. tähdentää, että unionin vuoropuhelua kansalaisten kanssa on lisättävä, viestintäkanavat 

ja -strategiat on mietittävä uusiksi ja viestit on mukautettava paikalliseen ja alueelliseen 

kontekstiin, kun otetaan huomioon sosiaalisen median ja uuden digitaalisen teknologian 

tarjoamat mahdollisuudet; korostaa lisäksi kansalaisyhteiskuntaa edustavien 

sidosryhmien mahdollista roolia viestin levittäjinä; palauttaa kuitenkin mieliin, että 

koulutuksen sisältö, mediastrategiat ja tunnetuksi tekeminen eri alustojen kautta ovat 

yhtä tärkeitä; 

29. korostaa viestinnän ja näkyvyyden näkökulmasta tarvetta yksinkertaistaa edelleen 

vuoden 2020 jälkeistä politiikkaa, myös jaetun hallinnoinnin ja tarkastusjärjestelmien 

osalta, jotta voidaan löytää oikea tasapaino politiikan tulossuuntautuneisuuden sekä 

tarkastusten ja valvonnan tason ja menettelyjen yksinkertaistamisen välillä; 

30. kehottaa lujittamaan entisestään kumppanuusperiaatetta vuoden 2020 jälkeisellä 

ohjelmakaudella; on vakuuttunut, että sidosryhmien, myös kansalaisjärjestöjen, 

aktiivinen osallistaminen kumppanuussopimusten ja toimintaohjelmien neuvottelu- ja 

täytäntöönpanoprosessiin voisi osaltaan vahvistaa tunnetta politiikkatoimien 

täytäntöönpanon omistajuudesta ja lisätä täytäntöönpanon avoimuutta sekä voisi myös 

parantaa politiikan täytäntöönpanoa EU:n talousarvion näkökulmasta; kehottaa siksi 

jäsenvaltioita harkitsemaan nykyisin voimassa olevien osallistuvaa hallintaa koskevien 

mallien täytäntöönpanoa, kaikkien asianomaisten yhteiskunnallisten kumppaneiden 

kokoamista yhteen ja sidosryhmien ottamista mukaan osallistavaan 

talousarviomenettelyyn, jotta voidaan tarvittaessa määritellä resurssit kansallista, 

alueellista ja paikallista yhteisrahoitusta varten keskinäisen luottamuksen lisäämiseksi 

sekä kansalaisten osallistamiseksi julkisia menoja koskevaan päätöksentekoon; ehdottaa 

myös edunsaajien ja eri sidosryhmien osallistumisen tuloksia koskevien arviointien 

suorittamista, jotta voidaan kerätä merkityksellisiä tietoja, joiden avulla voidaan edistää 

aktiivista osallistumista tuleviin toimenpiteisiin ja lisätä niiden näkyvyyttä; 

31. vaatii myös lisäämään kaupunki- ja maaseutualueiden yhteistyötä, jotta alueellista 

yhteistyötä kaupunkien ja maaseutualueiden välillä voidaan kehittää hyödyntämällä 

EU:n rahastojen kaikkia mahdollisia synergioita ja kaupunkialueiden asiantuntemusta 

sekä niiden suurempia valmiuksia rahoituksen hallinnassa;  

32. pyytää lisäksi komissiota ja jäsenvaltioita keskittymään viestintää koskevissa 

toimintasuunnitelmissaan eri pääosastojen, ministeriöiden ja viestinnästä eri tasoilla 

vastaavien toimijoiden välisen yhteistyön vahvistamiseen ja kohdeyleisöjä koskevan 

yleiskatsauksen laatimiseen, jotta voidaan kehittää ja lähettää räätälöityjä viestejä 

erityisille kohderyhmille kansalaisten saavuttamiseksi suoremmin ruohonjuuritasolla ja 

heille osoitettavan tiedotuksen parantamiseksi; 

33. korostaa tässä yhteydessä kulttuurinmuutoksen merkitystä siinä mielessä, että viestintä 

on kaikkien mukana olevien toimijoiden vastuulla ja että edunsaajat itse ovat 

muuttumassa keskeisimmiksi viestijöiksi; 
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34. pyytää lisäksi komissiota ja jäsenvaltioita vahvistamaan olemassa olevien viestintä- ja 

tiedotusverkostojen roolia ja asemaa sekä hyödyntämään EU:n interaktiivista 

koheesiopolitiikan täytäntöönpanoa käsittelevää sähköisen viestinnän foorumia kaiken 

asiaan liittyvän ERI-rahastojen tukemia hankkeita koskevan tiedon keräämiseen ja sen 

mahdollistamiseen, että loppukäyttäjät voivat antaa täytäntöönpanoprosessista ja 

saavutetuista tuloksista palautetta, joka on perusteellisempaa kuin pelkkä hankkeen ja 

aiheutuneiden kustannusten lyhyt kuvaus; katsoo, että kyseisellä foorumilla 

helpotettaisiin myös koheesiopolitiikkaa koskevan viestinnän vaikuttavuuden arviointia; 

° 

° ° 

31. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, 

alueiden komitealle sekä jäsenvaltioiden kansallisille ja alueellisille parlamenteille. 
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PERUSTELUT 

Koheesiopolitiikka on unionin tärkein kasvua edistävä investointiväline, ja sen budjetti on 

351,8 miljardia euroa, jolla on vaikutusta kaikkiin EU:n alueisiin ja kansalaisiin. 

Koheesiopolitiikan investoinneilla on huomattava rooli jäsenvaltioiden talouksissa, ja yhdessä 

kansallisen yhteisrahoituksen kanssa niiden osuus kaikista julkisista investoinneista EU:n 

28 jäsenvaltiossa on keskimäärin 15 prosenttia ja eräissä jäsenvaltioissa jopa 60–

80 prosenttia. 

 

Koheesiopolitiikan välineet ovat osoittautuneet hyödyllisiksi ja tehokkaiksi rahoituksen 

kanavoimisessa köyhemmille ja talouskriisin eniten koettelemille alueille sekä 

investoimisessa kasvun ja työpaikkojen kannalta keskeisille aloille. 

 

Vaikka koheesiopolitiikan tärkein tehtävä on EU:n alueiden välisten eroavaisuuksien 

tasaaminen, se on yhdessä tutkimus- ja kehittämisrahastojen käyttämisestä saatavien 

synergiaetujen kanssa vaikuttanut merkittävästi älykkäiden erikoistumisfoorumien 

kehittämiseen, innovointien edistämiseen ja huippuosaamisen tukemiseen unionin kaikilla 

alueilla. 

 

Vaikka koheesiopolitiikan pääasiallinen painopiste onkin vähemmän kehittyneiden alueiden 

tukeminen, siinä keskitytään myös kasvun ja kilpailukyvyn lisäämiseen kehittyneemmillä 

alueilla. Täten investoiminen vähemmän vauraille alueille luovat mahdollisuuksia 

kehittyneemmille alueille.1 

 

EU:n rahoitustoimet vaikuttavat kaikkiin EU:n kansalaisiin. Niiden tuloksista ja siitä, miten 

ERI-rahastojen investoinnit muuttivat EU:n kansalaisten päivittäistä elämää, ei ole kuitenkaan 

aina ole osattu viestiä kunnolla. Siksi mietinnössä ehdotetaan uusia tapoja tuoda esille 

koheesiopolitiikan investointien tuloksia. 

 

Brexitin ja Euroopan populistiliikkeiden nousun johdosta on syytä miettiä uudelleen 

viestintämenetelmiä, joilla voidaan vastata Eurooppa-vastaiseen ja euroskeptiseen 

retoriikkaan ja lähettää kansalaisille selkeä viesti, jolla pyritään voittamaan takaisin luottamus 

yhteiseen näkemykseen Eurooppa-hankkeesta. 

 

Valiokunta-aloitteisessa mietinnössä pyritään tarkastelemaan todellisia kokemuksia ja 

työskentelemään rakenne- ja investointirahastojen näkyvyyden lisäämiseksi ja ehdotetaan 

lähestymistapaa, jolla koheesiopolitiikan välineet yhdistetään paikallisiin toimiin 

paikallistason päätösten tehokkuuden lisäämiseksi kehittämällä osallistavaa hallintaa, koska 

se on tuloksekas väline ERI-rahastojen näkyvyyden parantamiseksi. 

 

Mietinnössä arvioidaan myös sitä, miten sosiaalisessa mediassa tapahtuvan viestinnän 

vaikutusta voidaan lisätä, kun otetaan huomioon mediasisällön demokratisoituminen. 

 

Mietintöluonnoksen tarkoituksena on myös kannustaa julkiseen tukemiseen ja saada 

paikallisyhteisö mukaan päätöksentekoon tarvittaessa osallistavan talousarviomenettelyn 

                                                 
1 http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/information/cohesion-policy-achievement-and-future-

investment/factsheet/en.pdf. 
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avulla sekä julkisten kuulemisten ja muiden välineiden avulla. EU:n olisi keskityttävä uusiin 

tapoihin alakohtaisen ja monialaisen omistajuuden lisäämiseksi saattamalla kaikissa 

koheesiopolitiikan täytäntöönpanon vaiheissa yhteen kaikki asianomaiset yhteiskunnalliset 

kumppanit.1 

 

Vaikka talouden elpymisestä on nähtävissä merkkejä, EU:n sosiaalinen kriisi jatkuu. 

Paikallisiin kehityshankkeisiin osallistuvien sidosryhmien kannat ja niiden esittämät ratkaisut 

sekä säännöllinen vuoropuhelu ja kansalaisyhteiskunnan osallistuminen antavat 

vastuuvelvollisuutta ja legitimiteettiä viranomaisten toimintaan. 

 

Kumppaneiden on omaksuttava yhteinen vastuu vahvemmasta EU:sta ja yhä 

verkottuneemmasta maailmasta, ja monitasohallintaa koskevan rakenteen2 kehittäminen on 

ratkaisevan tärkeää Eurooppa 2020 -tavoitteiden täytäntöönpanon kannalta. 

 

ERI-rahastojen hankkeiden edunsaajien on omaksuttava koheesiopolitiikan ’suurlähettiläiden’ 

rooli. 

                                                 
1 Multilevel Governance and Partnership – Van den Brande Report, European Commission, 2014. 
2 Komission valmisteluasiakirja – Tulevaa EU-2020 -strategiaa koskeva kuuleminen (COM(2009)647/3)) 
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BUDJETTIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 

aluekehitysvaliokunnalle 

kumppanien osallisuuden ja näkyvyyden lisäämisestä Euroopan rakenne- ja 

investointirahastojen toiminnassa 

(2016/2304(INI)) 

Valmistelija:  Jan Olbrycht 

 

 

 

EHDOTUKSET 

Budjettivaliokunta pyytää asiasta vastaavaa aluekehitysvaliokuntaa sisällyttämään seuraavat 

ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy: 

1. korostaa, että vaikka yhteisiä säännöksiä koskevassa asetuksessa määritellään tarkasti 

jäsenvaltioiden ja Euroopan rakenne- ja investointirahastojen (ERI-rahastot) 

osarahoittamia hankkeita toteuttavien hallintoviranomaisten tiedotus- ja viestintävastuu, 

siinä ei ole säännöksiä, joilla näihin toimiin taattaisiin joko unionin tai jäsenvaltion tasolla 

osoitettavat määrärahat; 

2. panee huolestuneena merkille, että koheesiopolitiikan alan toimien dokumentoidut 

tulokset ja toimintapolitiikasta yleisesti saatava lisäarvo poikkeavat selkeästi unionin 

rahoittamista hankkeista muodostetusta käsityksestä ja niiden saamasta tunnustuksesta; 

katsoo, että tähän on puututtava välittömästi erityisesti siitä syystä, että EU-skeptisyyden 

voi tätä nykyä havaita olevan kasvussa useissa jäsenvaltioissa; kehottaa komissiota 

osoittamaan riittävästi varoja RegioStars-palkinnon soveltamisalan laajentamiseksi, jotta 

vuosittain voidaan järjestää kilpailuja ja palkita kaikkien jäsenvaltioiden parhaat 

aluetasolla toteutetut hankkeet; katsoo, että tämän aloitteen avulla parhaat esimerkit 

koheesiopolitiikan alan aloitteista voisivat saada näkyvyyttä tiedotusvälineissä ja siten 

tulla tunnetuiksi laajemmalle yleisölle; 

3. korostaa kumppanuusperiaatteen mahdollisuutta edistää koheesiopolitiikan omistajuutta ja 

sitoutumista toimintapolitiikan tulosten levittämisen parantamiseen; 

4. korostaa tarvetta yksinkertaistaa koheesiopolitiikan täytäntöönpanoa koskevia sääntöjä 

sekä huolehtia edelleen moitteettomasta varainhoidosta samalla kun tästä tiedotetaan 

asianmukaisesti kansalaisille; 
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5. pyytää komissiota harkitsemaan määrärahojen varaamista tiedotus- ja viestintätoimintaan 

osana ERI-rahastoihin liittyvää teknistä tukea; katsoo, että monivuotisen rahoituskehyksen 

väliarviointi/tarkistuspaketin osana esitetyn yksinkertaistamisprosessin yhteydessä 

parhaillaan toteutettava yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen tarkistus tarjoaa 

erinomaisen mahdollisuuden tähän; kehottaa kansallisia, alueellisia ja paikallisia 

hallintoviranomaisia mukauttamaan sisäisiä rakenteitaan viestintävalmiuksiensa 

parantamiseksi ja siten hyödyntämään mahdollisimman hyvin ERI-rahastojen tunnetuksi 

tekemiseen osoitettuja varoja; 

6. katsoo, että sidosryhmien tiiviimpi osallistuminen ja ERI-rahastojen täytäntöönpanon 

näkyvyyden lisääminen voisivat johtaa jäsenvaltioiden jättämien hankehakemusten 

määrän lisääntymiseen ja siten myös EU:n talousarviosta otettavien varojen vajaakäytön 

vähenemiseen; 

7. toteaa kuitenkin, että ERI-rahastoihin liittyvää mielikuvaa ei voida parantaa pelkästään 

tiedotus- ja viestintätoimien avulla vaan huolehtimalla, että rahastot tuottavat mitattavissa 

olevaa ja konkreettista lisäarvoa. 
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TYÖLLISYYDEN JA SOSIAALIASIOIDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO 

aluekehitysvaliokunnalle 

kumppanien osallisuuden ja näkyvyyden lisäämisestä Euroopan rakenne- ja 

investointirahastojen toiminnassa 

(2016/2304(INI)) 

Valmistelija: Claude Rolin 

 

 

EHDOTUKSET 

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa aluekehitysvaliokuntaa 

sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin 

hyväksyy: 

A. katsoo, että EU:n rahoittamien hankkeiden näkyvyyden parantamisella voi olla keskeinen 

rooli harmaan talouden torjunnassa; 

B. katsoo, että kaikkien EU:n rahastojen synergioita ja tehokkuutta voitaisiin lisätä 

huomattavasti parantamalla EU:n rakenne- ja investointirahastojen näkyvyyttä siten, että 

pannaan täytäntöön samankaltaisia ja näin ollen vertailukelpoisia viestintä- ja 

tiedotusstrategioita; 

1. huomauttaa, että Euroopan rakenne- ja investointirahastoihin (ERI-rahastot) kuuluu viisi 

eri rahastoa, joiden tavoitteena on parantaa unionin kansalaisten elämänlaatua; korostaa 

ERI-rahastojen merkitystä ja erityisesti Euroopan sosiaalirahastoa (ESR), joka on 

osoittautunut yhdeksi tärkeimmistä julkisista välineistä, joilla edistetään kasvua, 

työpaikkoja ja sosiaalista osallisuutta sekä vähennetään alueellisia eroja, varsinkin 

haavoittuvimmassa asemassa olevien alueiden ja ihmisten osalta; korostaa ESR:n 

lisäarvoa ja tarvetta laatia viestintäsuunnitelmia, jotta voidaan varmistaa sen näkyvyyteen 

investoitujen varojen parempi optimointi; 

2. panee huolestuneena merkille, että vuonna 2015 vain 34 prosenttia eurooppalaisista kertoi 

kuulleensa EU:n yhteisrahoittamista hankkeista, joilla pyritään parantamaan heidän 

asuinaluettaan sekä edistämään kestävää ja osallistavaa kasvua ja työpaikkoja, ja että tämä 

osuus on pysynyt samana kesäkuusta 20101 asti; toteaa myös, että vuonna 2015 rahastot 

                                                 
1 Flash Eurobarometri nro 423: kansalaisten tietoisuus ja käsitykset EU:n aluepolitiikasta. 
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tuntevista henkilöistä 75 prosenttia katsoi niiden vaikutuksen myönteiseksi ja vain 

yhdeksän prosenttia piti vaikutusta kielteisenä; korostaa siksi, että kansalaisille 

suunnattuja viestintästrategioita on kiireellisesti parannettava ja että tämä on erityisen 

tärkeää näinä aikoina, jolloin esiintyy nationalismiin ja EU-kielteisyyden leviämiseen 

liittyviä haasteita; 

3. kehottaa komissiota valvomaan säännöllisesti ja tiiviissä yhteistyössä paikallisten, 

alueellisten ja kansallisten viranomaisten sekä asiaankuuluvien sidosryhmien kanssa, että 

kaikki tiedottamista ja viestintää koskevat säännökset pannaan täytäntöön 

kokonaisuudessaan, jotta varmistetaan avoimuus ja laajamittainen tiedon jakaminen 

rahastojen saavutuksista toimielinten viestinnällä, sosiaalisessa mediassa ja kaikilla muilla 

epävirallisella viestinnällä kiinnittäen erityistä huomiota haavoittuvassa asemassa oleviin 

edunsaajaryhmiin sekä parhaiden käytäntöjen vaihtamiseen viranomaisten ja rahastojen 

edunsaajien välillä; 

4. korostaa EU:n lisäarvon merkitystä, sillä se on yksi keskeisimmistä periaatteista, joiden 

perusteella varojen käyttövaihtoehtoja olisi arvioitava EU:n tasolla; katsoo näin ollen, että 

kaikki ERI-rahastoista tarjottava rahoitus on käytettävä siten, että tuodaan lisäarvoa 

jäsenvaltioiden jo toteuttamaan työhön eikä korvata kansallisia lähestymistapoja; 

5. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita parantamaan ERI-rahastojen näkyvyyttä ehdottamalla 

tehokasta viestintää ja kohdennettuja toimia, joilla voidaan parhaiten esitellä ERI-

rahastojen myönteistä vaikutusta, hankkeiden eurooppalaista lisäarvoa ja sitä, kuinka ERI-

rahastoilla on myötävaikutettu unionin kansalaisten elämänlaadun paranemiseen 

käytännössä, erityisesti työpaikkojen luomisella ja sosiaalisella integraatiolla, sekä ESR:n 

tarjoamia mahdollisuuksia, varsinkin sosiaalisen osallistamisen ja työllisyyden kannalta, 

kertomalla saavutetuista tuloksista ja toteutetuista hankkeista kohdennetulla ja 

yksityiskohtaisella toimielinten viestinnällä, mukaan lukien tiedotustapahtumat; 

muistuttaa, että kansalaisyhteiskunnan aktiivisella osallistumisella EU:n avustusohjelmien 

kehittämiseen ja täytäntöönpanoon on kerrannaisvaikutuksia; 

6. tuo esiin sosiaalisen median kasvavan merkityksen ja EU-vastaisen propagandan 

levittämisen internetissä; kehottaa komissiota, jäsenvaltioita ja kaikkia sidosryhmiä 

käyttämään uusia viestintäteknologioita mahdollisimman tehokkaasti ERI-rahastojen 

näkyvyyden lisäämiseksi; korostaa kansalaisystävällisen kielen varmistamisen merkitystä 

ja ehdottaa selkokielen tyyppisten konseptien käytön lisäämistä; suosittaa sosiaalisen 

median tehokkaampaa käyttöä koheesiopolitiikan onnistumisesta ja sen käyttöön 

liittyvistä mahdollisuuksista tiedottamisessa; 

7. on tietoinen, että kyseisten rahastojen osalta tarvitaan pedagogista lähestymistapaa, jotta 

ehkäistään ennalta kansallismieliset reaktiot tähän välineeseen, joka perustuu siihen, että 

osoitetaan solidaarisuutta kaikkein epäsuotuisimmassa asemassa oleville alueille tai 

solidaarisuutta eniten tarvitseville ihmisille, kuten työttömille tai sosiaalisen syrjäytymisen 

vaarassa oleville; 

8. pyytää komissiota edistämään kumppanuuksia, sopimuksia ja aloitteita keskeisten 

sidosryhmien, kuten työmarkkinaosapuolten ja kansalaisjärjestöjen, käyttämien 

verkostojen ja viestintäkanavien välityksellä; 
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9. kehottaa komissiota tarkistamaan asetuksen (EU) N:o 1303/2013 115 artiklan ja 

liitteen XII sisältämiä säännöksiä, jotta otetaan huomioon ESR:n pääasiassa inhimilliseen 

pääomaan keskittyvien hankkeiden erityisluonne ja tarjotaan erityisesti mahdollisuus 

rahoittaa ESR:stä rahoitetuilla toiminnalla toteutettujen toimien ja saavutettujen tuloksien 

levittäminen ja julkaiseminen ottaen huomioon, että vaikka tavanomaiset viestintä- ja 

mainontastandardit soveltuvat hyvin rakenne- ja teknologiainvestointeihin, ne eivät ole 

yhtä tehokkaita inhimilliseen pääomaan kohdistuvissa aineettomissa investoinneissa; 

10. kehottaa komissiota keventämään hallinnollista rasitetta välttämättömiä valvonta- ja 

tarkastustoimia heikentämättä ja paremman käyttöasteen varmistamiseksi erityisesti pk-

yritysten, mikroyritysten ja syrjäisten maaseutualueiden yritysten osalta, jotta edistetään 

niiden valmiuksia luoda työpaikkoja ja tuottaa taloudellista lisäarvoa, sekä 

kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden osalta; painottaa tässä yhteydessä tarvetta säilyttää 

tasapaino edunsaajien raportointivelvollisuuden ja eurooppalaisiin veronmaksajiin 

kohdistuvan tilivelvollisuuden välillä siten, että kunkin rahaston tarkistamisen yhteydessä 

on käytettävissä riittävästi tietoja rahoituksen kohdentamisen parantamiseksi; 

11. pitää tärkeänä kumppanuutta koskevia eurooppalaisia käytännesääntöjä, joissa määrätään 

paikallisviranomaisten, työmarkkinaosapuolten ja muiden asianomaisten osapuolten 

osallistumisesta kaikkiin ERI-rahastoja koskeviin suunnittelu-, toteutus- ja 

seurantavaiheisiin; muistuttaa, että kumppanuusperiaatteella varmistetaan pohjimmiltaan 

se, että ohjelmasuunnittelussa otetaan paremmin huomioon kansalaisten tarpeet, kuullaan 

sidosryhmiä ja otetaan niiden mielipiteet huomioon; toteaa, että kansalaisyhteiskunnan 

toimijoiden ja työmarkkinaosapuolten olisi osallistuttava paremmin 

kehittämisprosesseihin jo varhaisessa vaiheessa ja että kaupunkien sidosryhmillä ja 

alueellisilla sidosryhmillä olisi oltava keskeisempi rooli toteutettavien hankkeiden 

täytäntöönpanossa; 

12. pitää ilahduttavana kumppanuusperiaatteen parempaa soveltamista ERI-rahastojen 

kaudella 2014–2020 verrattuna kauteen 2007–2013 ja on tietoinen kumppanuutta 

koskevien eurooppalaisten käytännesääntöjen myönteisestä vaikutuksesta asiaan; panee 

kuitenkin merkille, että joitakin haasteita on yhä jäljellä, varsinkin kaikkien 

asiaankuuluvien sidosryhmien mukaan saamisen vaikeus ja kumppaneiden osallistumisen 

varmistamiseen tarvittavan ajan riittämättömyys; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 

tarkistamaan käytännesääntöjä tässä suhteessa ja varmistamaan taloudellisten ja 

sosiaalisten kumppaneiden ja kansalaisyhteiskuntaa edustavien elinten täysimääräinen ja 

tehokas osallistuminen kumppanuussopimusten ja -ohjelmien täytäntöönpanon kaikissa 

vaiheissa ja helpottamaan kokemusten ja hyvien käytäntöjen vaihtoa; 

13. on tietoinen, että ESR on tarttunut uusiin haasteisiin ja että sosiaalista vuoropuhelua on 

vahvistettava; pitää tärkeänä, että taataan työmarkkinaosapuolten asianmukainen 

osallistuminen unionin, kansallisella ja alueellisella tasolla ja siten helpotetaan niiden 

osallistumista ERI-rahastojen käytön suunnittelun, täytäntöönpanon, valvonnan ja 

arvioinnin kaikkiin vaiheisiin; kehottaa komissiota varmistamaan työmarkkinaosapuolille 

riittävät resurssit tätä varten asetuksen (EU) N:o 1304/2013 6 artiklan mukaisesti ja 

valvomaan niitä; 

14. muistuttaa, että hankkeiden aikaisen vaiheen rahoituksella ja ennakkorahoituksella ERI-

rahastoja hyödyntämällä on voimaannuttava vaikutus; 
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15. korostaa kolmikantaisen ESR-komitean merkitystä, sillä se helpottaa ESR:n hallinnointia 

jäsenvaltioiden kannalta, ja kehottaa komissiota harkitsemaan samankaltaisten 

komiteoiden perustamista muille ERI-rahastoille ottaen huomioon 

työmarkkinavuoropuhelun tuoman lisäarvon; 

16. korostaa, että pakolaisten kotouttaminen on tärkeä ja kiireellinen toimintapoliittinen 

kysymys pakolaiskriisin jälkimainingeissa; korostaa tässä yhteydessä, että varat on 

jaettava asianmukaisesti, niitä on käytettävä joustavasti ja ne on kohdennettava 

asianmukaisemmin riskiryhmille, jotta vähennetään syrjäytymisen ja sosiaalisten 

jännitteiden riskiä; 

17. kehottaa komissiota analysoimaan EU-varoin tehtyjen investointien todellisia vaikutuksia 

edellisellä ohjelmakaudella sekä tekemään myönteisistä ja kielteisistä kokemuksista 

yksilöityjä johtopäätöksiä, jotka toimivat lähtökohtana lisäarvon tuomiselle 

investointiprosessiin; 

18. kehottaa komissiota ottamaan käyttöön välineitä, joilla voidaan arvioida luotujen 

työpaikkojen määrän lisäksi myös niiden laatua, koska epävarmat työsuhteet ilman 

asianmukaista suojaa tai työntekijöitä riistävät sopimukset lisäävät kielteistä käsitystä 

koheesiopolitiikasta; 

19. katsoo, että yksi suurimmista haasteista liittyy alueiden ja kumppaneiden valmiuteen 

saada ja käyttää ja EU:n rahoitusta; kehottaa jäsenvaltioita kohdistamaan asianmukaisen 

osuuden ESR:n varoista viranomaisten ja asiaankuuluvien kumppaneiden 

institutionaalisten valmiuksien vahvistamiseen, erityisesti tehokkaan kumppanuuden ja 

rahoituksen asianmukaisen jakamisen varmistamiseksi, jos ne eivät ole tätä tehneet tai 

ovat tehneet tätä vain vähäisessä määrin; kehottaa komissiota varmistamaan, että sekä 

ESR:stä sosiaaliseen osallisuuteen kohdennettu 20 prosentin määrärahaosuus että ESR:n 

taattu vähimmäisosuus kussakin jäsenvaltiossa saavutetaan täysimääräisesti; 

20. kehottaa komissiota varmistamaan, että jäsenvaltiot tuntevat ESR:n painopisteiden 

kumppaneiden osallistumista koskevat tarkat tavoitteet, ja tukemaan valtioita näiden 

painopisteiden toteuttamisessa parhaiden käytäntöjen kartoittamisella ja levittämisellä; 

kehottaa näin ollen komissiota seuraamaan jäsenvaltioissa tällä alalla tapahtuvaa edistystä 

sekä sisällyttämään sen ESR:n ohjelmia koskevaan vuotuiseen 

täytäntöönpanokertomukseen, jotta varmistetaan resurssien riittävyyttä koskevan 

vaatimuksen täyttyminen; 

21. kehottaa tekemään arviointeja osallistumisen tuloksista edunsaajien, paikallis- ja 

alueviranomaisten, yhdistysten, työmarkkinaosapuolten ja muiden sidosryhmien kanssa 

asiaankuuluvien tietojen kokoamista varten, jotta voidaan parantaa aktiivista 

osallistumista tuleviin toimenpiteisiin ja lisätä niiden näkyvyyttä; 

22. on erittäin huolissaan siitä, että jotkut alueet tai kunnat eivät saaneet rahoitusta julkisen 

velan kasvun vuoksi, sillä tämä kasvu johtuu yleensä keskusviranomaisten toiminnasta; 

23. kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan ERI-rahastojen selkeän ja avoimen hallinnoinnin; 

24. korostaa, että EU- ja jäsenvaltiotasolla on erityisen tarpeellista tehostaa 

yksinkertaistamista edunsaajien kannalta ja kohdentaa toimet entistä tarkemmin heidän 
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tarpeitaan vastaaviksi; katsoo, että työmarkkinaosapuolet ja sidosryhmät voisivat auttaa 

kartoittamaan sekä hyvät että huonot käytännöt ja auttaa yksinkertaistamisvaihtoehtojen 

käyttöönotossa omassa jäsenvaltiossaan; korostaa, ettei yksinkertaistamistoimien tulisi 

kohdistua vain edunsaajiin, ja kehottaa komissiota keskittämään 

yksinkertaistamispyrkimyksensä myös koheesiopolitiikan hallinnoinnista ja 

täytäntöönpanosta vastaaviin toimijoihin; 

25. korostaa, että ERI-rahastojen vaikutuksen ja lisäarvon saavuttamiseksi ei yksi ja sama 

lähestymistapa käytännössä sovi kaikille ja että olisi otettava käyttöön 

vaikutusindikaattoreita määrällisen analyysin lisäksi; kehottaa ERI-rahastoja sallimaan 

asianmukaisen joustavuuden ohjelmien suunnittelussa, jotta jäsenvaltiot ja 

kumppaniorganisaatiot voivat toteuttaa yksilöllisiä tukitoimia paikallisten tarpeiden 

mukaisesti tarkastusta ja valvontaa vaarantamatta; katsoo, että ERI-rahastoiden olisi 

puututtava erityistilanteisiin ja otettava huomioon erilaiset sosiaaliset ja taloudelliset 

realiteetit. 
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