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EHDOTUKSET

Aluekehitysvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa talousarvion valvontavaliokuntaa 
sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin 
hyväksyy:

1. panee merkille, että EU:lla ei ole välitöntä oikeudellista toimivaltaa julkishallinnon alalla 
mutta sillä on myönteinen vaikutus jäsenvaltioiden julkishallintoihin ja erityisesti sillä on 
välillinen rooli hallinnollisten normien vahvistamisessa yhteisön säännöstöön, parhaiden 
käytäntöjen vaihtamisessa kaikkien jäsenvaltioiden välillä ja talousarviovälineiden 
yhteydessä, joilla voidaan tukea ja edistää julkishallinnon uudistamista vahvistamalla 
hallinnollisia valmiuksia, tehostamalla hallintoelimiä ja kannustamalla innovointia 
julkisella sektorilla;

2. toteaa, että vaikka ERI-rahoituksesta on osoitettu alueelliseen 
täytäntöönpanosuunnitelmaan määrällisesti enemmän varoja viime ohjelmakauden aikana, 
seurantaa voisi parantaa, jotta tämän alueelliseen täytäntöönpanosuunnitelmaan osoitetun 
rahoituksen vaikutuksia voitaisiin arvioida;

3. panee tyytyväisenä merkille, että seuraavassa monivuotisessa rahoituskehyksessä on 
esitetty ehdotuksia, joiden tarkoituksena on välttää ohjelmien päällekkäisyydet ja edistää 
yksinkertaistamista;

4. korostaa, että erityisten toimenpideohjelmien ja muiden EU:n rahoituslähteiden välillä on 
usein havaittu lukuisia päällekkäisyyksiä, ja kehottaa tekemään asiassa ehdotuksia; toivoo 
siksi, että tukitoimien koordinointia, keskinäistä täydentävyyttä ja yksinkertaistamista 
parannetaan;

5. pitää tärkeänä varmistaa, että toimenpideohjelmat toteutetaan mahdollisimman 
tehokkaasti ja käyttäjäystävällisesti; pitää olennaisen tärkeänä, etteivät jäsenvaltiot lisää 
sääntöjä, jotka vaikeuttavat tuensaajan varojen käyttöä;

6. katsoo, että on tarpeen arvioida jatkuvasti, onko koheesiopolitiikan 
täydentävyysperiaatetta noudatettu tavanomaisilla varoilla rahoitetuissa toimissa myös sen 
estämiseksi, ettei koheesiopolitiikan toimilla korvata tavanomaista kansallista rahoitusta;

7. toivoo kaikkien teknisen avun ohjelmien parempaa koordinointia, jotta voidaan välttää 
päällekkäisyyksiä ja varmistaa, että toimet ovat tehokkaampia kaikkien komission 
ponnistelujen mukaisesti, joilla pyritään edistämään varojen yhdistämistä synergiaetujen 
hyödyntämiseksi;

8. korostaa tarvetta arvioida kunkin jäsenvaltion ongelmia ja edistää käytössä olevien 
resurssien puitteissa toimenpiteitä, joilla tuetaan ongelmien ratkaisemisesta vastuussa 
olevia viranomaisia parantamalla ennakkoehtoja ja asetettujen tavoitteiden saavuttamista 
koskevia perusteita;

9. kehottaa komissiota arvioimaan etukäteen kehityspolitiikan täytäntöönpanosta vastaavien 
rakenteiden hallinnollisia valmiuksia ja kannustamaan strategisesti erityisen tärkeiden 
hankkeiden osalta sellaisten kansallisten elinten ja viraston käyttöä, joilla on valmiudet 
tehostaa ja nopeuttaa ohjelmien ja yksittäisten toimenpiteiden toteuttamista;
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10. toteaa jälleen, että erityisesti kehityksessä jälkeen jääneillä alueilla on vaikeuksia saada ja 
käyttää rahoitusta, mikä johtuu byrokratiasta, hallinnollisiin valmiuksiin liittyvistä syistä 
tai säännönvastaisuuksista; toivoo tämän vuoksi, että jäsenvaltioiden sisällä edistettäisiin 
konkreettisempia uudistuksia, joissa sovelletaan hyvän hallinnon periaatetta ja 
nopeutetaan oikeudenkäyntejä;

11. kehottaa komissiota vauhdittamaan yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa, jotta jälkeen 
jääneitä alueita tuettaisiin sekä niiden valmiuksia ja hallinnollista ohjausta parannettaisiin;

12. pitää tarpeellisena lisätä julkishallintojen sisällä innovatiivisia menettelyjä, jotka edistävät 
yhteyksien parantamista, digitalisointia ja korkealaatuisia digitaalisia palveluja 
kansalaisille, yrityksille ja viranomaisille, samalla kun pysytellään kyseisten alojen 
nopean teknisen kehityksen tahdissa; pitää ilahduttavana, että uudessa yhteisiä säännöksiä 
koskevassa asetuksessa säädetään tulevaa ohjelmasuunnittelua koskevasta rahoituksesta 
sähköistä hallintoa edistäville toimille sähköistä hallintoa koskevassa EU:n 
toimintasuunnitelmassa vahvistettujen periaatteiden ja painopisteiden mukaisesti ja 
annetaan samalla tuleville edunsaajille tarpeelliset tiedot järjestelmän mahdollisimman 
nopeaa käyttöä varten;

13. kehottaa toteuttamaan toimia, joilla kannustetaan henkilöresursseja koskevien 
strategioiden kehittämistä ja täytäntöönpanoa edistävien ohjelmien täytäntöönpanoa 
esimerkiksi vaihtamalla parhaita käytäntöjä jäsenvaltioiden välillä ja ottamalla mukaan 
myös johtajat ja muut kokeneet toimijat;

14. kehottaa jatkamaan jäsenvaltioiden kansallisia viranomaisia avustavien komission 
työryhmien työtä, jotta koheesiopolitiikan resursseja voidaan käyttää paremmin 
jäsenvaltioissa, jotka ovat jääneet jälkeen ERI-rahastojen käytön suhteen;

15. korostaa rakenneuudistusten tukiohjelman merkitystä ja toivoo, että sitä tehostetaan 
tulevalla ohjelmakaudella määrittelemällä selvästi sen tehtävä mahdollistajana, ei niinkään 
teknisen tuen antajana, ja parannetaan myös sen vaikuttavuutta ja tehokkuutta ilman, että 
koheesiomäärärahoja vähennetään määrällä, jota komissio tällä hetkellä ehdottaa 
monivuotisessa rahoituskehyksessä 2021–2027.
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