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LYHYET PERUSTELUT

Lainsäädäntötausta

Komission ehdotus Euroopan aluekehitysrahastoa (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahastoa 
(ESR) sekä koheesiorahastoa koskevista yleisistä säännöistä muodostaa yleisen perustan 
rakennerahastojen uudistamiselle. Koheesiopolitiikkaa koskevaan lainsäädäntöön kuuluvat 
asetus Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR)1, asetus Euroopan sosiaalirahastosta (ESR)2, 
asetus koheesiorahastosta3 ja asetus eurooppalaisesta rajaseutuyhteistyöyhtymästä (ERY)4.

Komissio esitti helmikuussa 2004 kaksi ehdotusta kunnianhimoisesta koheesiopolitiikasta 
laajentuneelle unionille, jossa on 27 tai useampia jäsenvaltiota. Ensinnäkin 27 jäsenvaltion 
muodostamaa laajentunutta unionia varten tarkoitettuihin rahoitusnäkymiin vuosiksi 2007–
2013 [KOM(2004)0101] ehdotettiin varattavaksi 336,1 miljardin euron määräraha (joka 
vastaa 373,9 miljardia euroa ennen siirtoja ehdotettuun yhtenäiseen maaseudun ja 
kalatalouden välineeseen), jolla tuetaan uudistetun koheesiopolitiikan kolmea painopistettä. 
Lisäksi kolmannessa koheesiopolitiikkaa koskevassa kertomuksessa [KOM(2004)0107] 
tehdään ehdotus koheesiopolitiikan uuden sukupolven ohjelmille vuosiksi 2007–2013 
tarkoitetuista painopisteistä ja jakelujärjestelmistä.

Ehdotuksessa EAKR:a, ESR:a ja koheesiorahastoa koskevista yleisistä säännöistä tehdään ero 
toisaalta EAKR:n, ESR:n ja koheesiorahaston ja toisaalta kalataloudelle, maataloudelle ja 
ympäristönsuojeluun tarkoitettujen, luonnonvarojen säilyttämiseen ja hallintaan 
myönnettävien määrärahojen välillä. Komissio onkin ehdottanut, että vuosista 2007–2013 
lähtien kalatalouden tuki keskitetään uuteen Euroopan kalatalousrahastoon, joka 
muodostetaan nykyisen kalatalouden ohjauksen rahoitusvälineen (KOR) tilalle. Kalatalouden 
rahoittaminen Euroopan kalatalousrahastosta olisi siten erotettu omaksi budjettikohdakseen. 
Komissio on suunnitellut yhteisen kalastuspolitiikan kuluiksi 7,6 miljardia euroa, joista 
4,963 miljardia osoitetaan Euroopan kalatalousrahaston käyttöön.

Uuden koheesiopolitiikan haasteet

Koheesiopolitiikkaa koskevien asetusten uudistamistarve johtuu osittain laajentumisen 
aiheuttamista suunnattomista haasteista. Laajentuminen vaikuttaa huomattavasti 
lähentymistavoitteeseen kuuluvien toimenpiteiden kohdentamiseen. Lähentymistavoitteen 
raja-arvona on edelleen 75 prosenttia EU:n keskimääräisestä bruttokansantuotteesta (BKT) 
henkeä kohti. Kolmannen koheesiokertomuksen mukaan 92 prosenttia uusien jäsenvaltioiden 
asukkaista elää alueilla, joiden BKT henkeä kohti on alle 75 prosenttia 25 jäsenvaltion EU:n 
keskiarvosta. Tämä vaikuttaa 18 alueeseen, joilla henkeä kohti laskettu BKT ennen 
laajentumista oli alle 75 prosenttia EU:n keskiarvosta, mutta jotka eivät enää laajentumisen 
jälkeen kuulu tähän ryhmään. Komissio on ehdottanut siirtymäkauden mekanismia, jolla 
tällaisiin tilastojen takia kärsimään joutuviin alueisiin sovelletaan lähentymistavoitetta 
vuoden 2013 loppuun asti.

  
1 KOM(2004)0495.
2 KOM(2004)0492.
3 KOM(2004)0494.
4 KOM(2004)0496.
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Laajentuminen on innostava mahdollisuus koko unionille. Kun otetaan huomioon, että 
unionin keskimääräinen BKT laskee 12,5 prosenttia suorana seurauksena kymmenen uuden 
jäsenvaltion liittymisestä, on selvää, että uuden koheesiopolitiikan haasteena on 
25 jäsenvaltion unionin sisäisten sosiaalisten ja taloudellisten erojen tasoittaminen nopeasti ja 
tehokkaasti.

Kohti strategista toimintatapaa

Jotta voitaisiin vastata tulevan koheesiopolitiikan haasteisiin, komissio ehdottaa uutta 
strategiseen lähestymistapaan perustuvaa rakennetta. Sen yhteydessä otetaan 
kokonaisvaltaisesti huomioon Lissabonin ja Göteborgin ohjelmat, ja samalla tehostetaan 
koheesiopolitiikkaa määrittelemällä sen painopisteet, varmistamalla koordinointi 
taloudellisten ja sosiaalisten hallintajärjestelmien kanssa ja antamalla säännöllisesti avoimia 
kertomuksia saavutetusta edistyksestä. Komissio ehdottaakin, että neuvoston olisi komission 
ehdotuksen pohjalta Euroopan parlamenttia kuultuaan annettava strateginen yleisasiakirja, 
jossa määritellään selvät painopisteet jäsenvaltioille ja alueille. Komissio julkaisisi vuosittain 
kertomuksen, jossa tehdään yhteenveto jäsenvaltioiden edistymistä käsittelevistä 
kertomuksista.

Ohjelmien painopisteiden aiheet saataisiin koheesiopolitiikan uusista tavoitteista, jotka ovat 
lähentyminen, alueellinen kilpailukyky ja työllisyys sekä alueellinen yhteistyö. Kaikkien 
näiden tavoitteiden talousarvio olisi 336,1 miljardia euroa (0,41 EU:n BKTL:stä).

Lähentymistä koskevaan tavoitteeseen kuuluisi EAKR:sta, ESR:sta ja koheesiorahastosta 
tuettavia alueellisia ja kansallisia ohjelmia, mukaan lukien syrjäisimmille alueille tarkoitetut 
erityisohjelmat. Tavoitteen määrärahat olisivat 264 miljardia euroa (78,5 prosenttia). 
Alueellista kilpailukykyä ja työllisyyttä koskeva tavoite koostuisi EAKR:sta tuettavista 
alueellisista ohjelmista ja ESR:n kansallisista ohjelmista, ja määrärahat olisivat 57,9 miljardia 
euroa (17,2 prosenttia). Alueellista yhteistyötä koskeva tavoite kattaisi EAKR:sta tuettavat 
rajatylittävät ja monikansalliset ohjelmat ja verkostot. Tavoitteen määrärahat olisivat 
13,2 miljardia euroa (3,94 prosenttia).

Eräs uudistuksen kaikkein kunnianhimoisimmista tavoitteista on hallinnointijärjestelmän 
yksinkertaistaminen ja vastuun suurempi hajauttaminen jäsenvaltiossa ja alueilla toimiville 
kumppaneille ja paikallisviranomaisille. Ohjelmien toteuttamista yksinkertaistettaisiin 
muuttamalla eri toimijoiden tehtäviä: neuvosto hyväksyisi strategiset suuntaviivat, joiden 
perusteella jäsenvaltiot laatisivat kansalliset strategia-asiakirjat neuvoteltavaksi komission 
kanssa. Sitten komissio hyväksyisi kansalliset ja alueelliset ohjelmat kutakin jäsenvaltiota 
varten, mutta määrittelisi ohjelmat vain painopisteiden tasolla. Ohjelmien toteuttamisen 
yksinkertaistamista parannettaisiin siten, että tulevissa EAKR:n ja ESR:n toimissa kutakin 
ohjelmaa tuettaisiin vain yhdestä rahastosta sen sijaan, että tukea myönnettäisiin monesta eri 
rahastosta. Rahoitettavat ohjelmat liittyisivät suoraan kunkin rahaston päätoiminta-alueeseen.
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Kelpoisuus ja kalatalousala

Komissio ehdottaa, että koheesiopolitiikkaan tarkoitetut määrärahat jaettaisiin jäsenvaltioille 
soveltaen objektiivisiin kriteereihin perustuvaa menetelmää, jota käytettiin Berliinin 
Eurooppa-neuvostossa (1999) "yhdentymisprioriteetin" kohdalla (BKT henkeä kohti 
vähemmän kuin 75 prosenttia yhteisön BKT:sta), mutta ottaen tilapäisesti huomioon 
laajentumisen tilastollisen vaikutuksen. Lisäksi komissio ehdottaa, että alueellista 
kilpailukykyä ja työllisyyttä koskevaan tavoitteeseen varatut määrärahat olisi jaettava 
jäsenvaltioiden kesken yhteisön taloudellisten, sosiaalisten ja alueellisten kriteerien mukaan. 
Kolmanteen tavoitteeseen varatut määrärahat olisi jaettava tukikelpoisilla alueilla asuvan 
väestömäärän mukaan, ja samalla olisi otettava huomioon asianosaisten jäsenvaltioiden 
kokonaisväestön määrä.

Koska suuri osa kalatalouden taloudellisista resursseista on siirretty Euroopan 
kalatalousrahastoon, rakennerahastojen tehtävänä on täydentää kyseistä kalatalousrahastoa. 
Ehdotuksen 3 artiklan 3 kohdan mukaan rahastoista tuetaan kalataloudesta riippuvien alueiden 
taloudellista monipuolistumista muilla kuin perinteisillä aloilla. Kalatalousalan 
yhteiskunnallis-taloudellisten ongelmien erityispiirteet, jotka usein johtuvat yhteisen 
kalastuspolitiikan mekanismeista ja kalakantojen ehtymisestä, olisi kuitenkin otettava 
huomioon tarkasteltaessa koheesiopolitiikan soveltamisperusteita. Kalatalousalalla saattaa 
esiintyä tilapäisiä kriisejä jopa eräissä suhteellisen vauraissa maissa. Komission ehdotuksen 
mukaan olisi kiinnitettävä erityistä huomiota myös alueellisiin erityispiirteisiin, jotka ovat 
tyypillisiä unionin syrjäisimmille alueille, unionin pohjoisosien harvaan asutuille alueille sekä 
tietyille saarille, vuoristoalueille ja unionin raja-alueille.

Euroopan parlamenttia kehotetaan antamaan hyväksyntänsä komission ehdotukselle, mikä 
tarkoittaa sitä, että parlamentti ei voi ehdottaa muutoksia. Rakennerahastojen roolin 
korostamiseksi Euroopan kalatalousrahaston tukemisessa lausunnon valmistelija ehdottaa 
kuitenkin, että alueellisen kilpailukyvyn ja työllisyyden käsite otettaisiin käyttöön, jotta 
rakenneuudistusta tuettaisiin siten nimenomaan alueilla, jotka ovat joutuneet kärsimään 
perinteisen elinkeinotoiminnan heikentymisestä. Näin pyritään kuvastamaan sitä tosiasiaa, 
että yhteisen kalastuspolitiikan puitteissa toteutetut suojelutoimenpiteet voivat vaikuttaa 
kalastusyhdyskuntiin yhtä voimakkaasti niin yhdentymistavoitteeseen kuuluvien alueiden 
sisällä kuin niiden ulkopuolellakin. Valmistelija katsookin, että rakennerahastoilla voidaan 
merkittävästi tukea Euroopan kalatalousrahaston vaikutuksia.

Johtopäätökset

Yleisesti ottaen valmistelija pitää ilahduttavana koheesiopolitiikan strategista uudistusta, joka 
näyttää tuovan järjestystä ja avoimuutta rakennerahastojen rakenteeseen ja käyttöön. 
Valmistelija yhtyy myös komission kantaan, jonka mukaan vastuuta on edelleen hajautettava 
paikan päällä oleville jäsenvaltioiden ja alueiden kumppaneille sekä paikallisviranomaisille. 
Toisaalta valmistelija ei ole vakuuttunut siitä, että hallinnon yksinkertaistaminen vähentäisi 
myös hallinnollisia ongelmia, joita erityisesti köyhimmät alueet kohtaavat yrittäessään käyttää 
rakennerahastoja vaatimattomilla hallinnollisilla voimavaroillaan.

Euroopan kalatalousrahaston ja rakennerahastojen erottamisesta toisistaan ja kalatalouden 
rakennerahoituksen siirtämisestä suurimmaksi osaksi Euroopan kalatalousrahastoon voidaan 
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sanoa, että ne näyttävät muodostavan hyvän lähtökohdan voimavarojen tehokkaammalle 
käytölle ja rahoituksen avoimuuden lisäämiselle. Kalatalousalan rakenneuudistukseen 
tarvittavia toimia sekä työ- ja elinolojen kohentamista alueilla, joilla kalastus on yhä tärkeässä 
asemassa, rahoitetaan Euroopan kalatalousrahastosta. Lisäksi rakennerahastoista tuettaisiin 
maaseudun talouden monipuolistumista ja kalastuksesta riippuvaisten alueiden 
monipuolistumista muilla kuin perinteisillä aloilla. Näin selvennetään kalatalouteen 
vaikuttavien eri rahastojen tehtäviä ja toisiaan täydentävää luonnetta. Tämä ei kuitenkaan saisi 
alentaa sitä rahoituksen kokonaismäärää, joka kalataloudella nykyisin on oikeus saada 
rakennerahastoista, mukaan lukien kalatalouden ohjauksen rahoitusväline.



AD\560620FI.doc 7/7 PE 349.963v03-00

FI

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko Ehdotus neuvoston asetukseksi Euroopan aluekehitysrahastoa, 
Euroopan sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevista yleisistä 
säännöksistä

Menettelynumero (KOM(2004)0492 – C6-0000/2005 – 2004/0163(AVC))
Asiasta vastaava valiokunta REGI
Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

Ilmoitettu istunnossa (pvä)
PECH
1.9.2004

Tehostettu yhteistyö
Valmistelija

Nimitetty (pvä)
Dirk Sterckx
4.10.2004

Valiokuntakäsittely 25.11.2004 2.2.2005
Ehdotukset hyväksytty (pvä) 15.3.2005
Lopullisen äänestyksen tulos puolesta:

vastaan:
tyhjää:

19
0
0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet 
jäsenet

Elspeth Attwooll, Marie-Hélène Aubert, Niels Busk, Luis Manuel 
Capoulas Santos, David Casa, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, 
Carmen Fraga Estévez, Ioannis Gklavakis, Alfred Gomolka, Heinz 
Kindermann, Henrik Dam Kristensen, Albert Jan Maat, Rosa 
Miguélez Ramos, Bernard Poignant, Dirk Sterckx, Struan Stevenson, 
Catherine Stihler ja Daniel Varela Suanzes-Carpegna

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet 
varajäsenet

María Isabel Salinas García

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet 
sijaiset (178 art. 2 kohta)


	560620fi.doc

