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Johdanto 
 
Tämä työasiakirja on kaksiosainen. Ensimmäisessä osassa tarkastellaan komission ehdotuksen 
pääperiaatteita ja -kohtia sekä keskustelussa esiin nousseita lukuisia asioita. Toisessa osassa 
keskitytään säädösehdotuksen erityissisältöä koskevien neuvottelujen tilanteeseen. 
 
I.  EHDOTUKSEN PÄÄPERIAATTEET JA -KOHDAT 
 
(i)  Taustaa 
 
Komission ehdotus yleisasetukseksi seurailee tarkkaan helmikuussa 2004 annetun kolmannen 
taloudellista ja sosiaalista koheesiota käsittelevän komission kertomuksen1 päätelmiä. Siinä 
esitetään rakennerahastoille johdonmukainen yleisrakenne seuraavia kolmea ulottuvuutta 
koskevan strategisen lähestymistavan pohjalta:  
 
- Asetetaan laajentuneessa unionissa etusijalle solidaarisuuden osoittaminen 

koheesiomaille ja konvergenssialueille.  
 

- Tiivistetään kaikkien kansallisten, alueellisten ja paikallisten toimijoiden välistä 
kanssakäymistä Lissabonin ja Göteborgin tavoitteiden täyttämisessä asettamalla 
alueelliset kilpailukyky- ja työllisyystavoitteet. Tässä olisi otettava huomioon 
merkittävät alueiden väliset erot ja pyrittävä täydentämään lähentymistavoitteita 
muualla yhteisön alueella. 

 
- Vahvistetaan alueellista yhteistyötä. 

 

Siten ehdotus edustaa selvästi tärkeintä paikallisen tason politiikkaa EU:n tavoitteiden 
edistämiseksi kansalaisten keskuudessa. 

(ii)  Rahoitusnäkökohdat 
 
Näiden tekijöiden saattamiseksi täysin oikeisiin mittasuhteisiin on tarpeen tarkastella 
ehdotuksen mukaista budjettiasemaa, vaikka rahoituskokonaisuutta koskeva yksityiskohtainen 
keskustelu onkin käytävä muualla.    
 
Komissio esittää, että koheesiomäärärahojen määrittelyn perustana oleva prosenttiosuus EU:n 
alueen bruttokansantulosta (BKTL) säilytetään ennallaan. Siten rakenne- ja 
koheesiorahastojen määrärahat olisivat 0,41 prosenttia suhteessa EU:n BKTL:ään, mikä 
vastaa 0,46 prosenttia ennen siirtoja maaseudun ja kalatalouden yhtenäisille rahoitusvälineille, 
joiden määrärahaosuus on 0,5 prosenttia suhteessa EU:n BKTL:ään. 
 
Tämän saavuttamiseksi komissio ei ole ehdottanut EU:n talousarvion enimmäismäärän 
korottamista; EU:n talousarvio pysyy siis 1,24 prosentissa suhteessa BKTL:ään. Sitä vastoin 
komissio ehdottaa määrärahojen lisäämistä tuon enimmäisarvon puitteissa.  
 

                                                 
1 Ei vielä julkaistu EUVL:ssä, EU:n tiedote /2004/1/ 1.3.131, (KOM(2004)0107 – C5-0092/2004). 
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(iii)  Määrärahojen kohdentaminen 
 
Komissio esittää määrärahojen kohdentamista seuraavasti: 
 

Ehdotus määrärahojen kohdentamiseksi rahoituskaudella 2007–2013 

 
Määrä  
(mrd euroa) 

% 
kokonaissum-
masta 

Lähentymistavoite, 
josta: 264,0 78,54 % 

Alueet, joiden BKT alle 75 % EU25-keskiarvosta 177,8 52,90 % 
Asteittain vähenevän tuen alueet (tilastovaikutus) 22,1 6,58 % 
Koheesiorahasto 63,0 18,74 % 
Syrjäisimmät alueet 1,1 0,33 % 

Alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite, 
josta: 57,9 17,22 % 

Asteittain lisääntyvän tuen alueet (poistuvat tavoite 1:n 
piiristä BKT:n kasvun vuoksi) 9,6 2,85 % 
Alueellinen ohjelma (EAKR) 24,1 7,18 % 
Kansallinen ohjelma (ESR) 24,1 7,18 % 

Alueellisen yhteistyön tavoite, 
josta: 13,2 3,94 % 

Rajat ylittävä yhteistyö 4,7 1,40 % 
Naapuruuspolitiikan välineen rajanylitystä koskeva osa 1,6 0,48 % 
Ylikansallinen yhteistyö 6,3 1,87 % 
Yhteistyöverkostot ja kokemustenvaihto 0,6 0,18 % 

Suoritusvaraus 10,1 3,00 % 
Tekninen apu 1,0 0,30 % 
KOHEESIOPOLITIIKKA YHTEENSÄ 336,1 100,00 % 
 
 
(iv)  Pääasialliset muutokset edelliseen rahoituskauteen verrattuna 
 
Ehdotuksen pääasialliset uudet elementit ovat 

- suurempi keskittyminen lähentymistavoitteeseen, jonka osuus on lähes 80 prosenttia 
kokonaissummasta, kun se edellisellä kaudella oli alle 70 prosenttia;  

- vastaavasti supistetaan uuden alueellisen kilpailukyky- ja työllisyystavoitteen 
määrärahoja verrattuna aiempiin tavoite 2 ja 3 -määrärahoihin: määrärahat supistuvat 
vuosien 2000–2006 23,8 prosentista 14,3 prosenttiin vuoden 2007 jälkeen (pois 
luettuna asteittain kasvava tuki, joka aiemmin kuului tavoite 1:n piiriin); 

- alueellisen yhteistyön tavoitteen määrärahoja lisätään voimakkaasti verrattuna 
aiempaan Interreg III -aloitteeseen seuraavien seikkojen huomioon ottamiseksi: 

o rajatylittävien ohjelmien lisääntyminen laajentumisen seurauksena 

o uusi naapuruuspolitiikan väline 

o ylikansallisen ulottuvuuden merkityksen kasvu; 
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- yhteisöaloitteet URBAN, EQUAL, LEADER jne. on ”valtavirtaistettu” tai sisällytetty 
yleiseen ohjelmointiin;  

- lisätään toimivaltaisten alue-, paikallis- ja kaupunkiviranomaisten sekä muiden 
viranomaisten, taloudellisten ja yhteiskunnallisten toimijoiden ja muiden 
kansalaisyhteiskuntaa edustavien asianmukaisten elinten, ympäristöalan kumppanien 
sekä kansalaisjärjestöjen välistä yhteistyötä; 

- otetaan käyttöön suhteellisuusperiaate, jonka mukaan yhteisön valvonta lisääntyy tai 
vähenee hankkeelle myönnetyn yhteisön määrärahaosuuden suhteessa; 

- omaksutaan strateginen lähestymistapa, joka perustuu koheesiota koskeviin yhteisön 
strategisiin suuntaviivoihin ja kansallisiin strategisiin viitekehyksiin; 

- täytäntöönpanojärjestelmää selkiytetään ja hajautetaan hallinnoinnin, valvonnan ja 
ohjelmoinnin osalta painottamalla ohjelmoinnin sopimusluontoisuutta; muutoksilla 
lakkautetaan yhteisön tukikehykset ja ohjelma-asiakirjojen täydennykset, jolloin 
jäljelle jäävät vain toimenpideohjelmat; 

- otetaan käyttöön merkittävä yhteisön laatu- ja suoritusvaraus, jonka avulla voidaan 
palkita lähtötilanteeseen nähden saavutetusta edistyksestä, ja kansallinen varaus 
ennakoimattomien paikallisten tai alakohtaisten kriisien varalle.  

 
Lopuksi on otettava huomioon, että maksusitoumusten automaattista vapauttamista koskevan 
säännön (N+2) ansiosta ohjelma-ajan ylityksiä tuskin esiintyy ensi rahoituskaudella. EU:n 
talousarviosta osoitetut varat, joita ei ole käytetty kahden vuoden kuluessa niiden 
osoittamisesta, menetetään lopullisesti. 
 
II.  NYKYTILANNE 
 
Ehdotuksen pääkohtien lyhyen esittelyn valossa asetusehdotusta koskeva keskustelu 
neuvostossa näyttäisi keskittyvän kahteen pääaiheeseen: 
 
- keskustelu rahoitusnäkökohdista, olettaen että koheesiopolitiikka on yksi 

rahoitusnäkymien painopistealueista; 
 

- hallinnoinnin poliittiset näkökohdat: tasapaino yhteisön toimien ja kansallisen tason 
toimien välillä koheesiotavoitteiden saavuttamiseksi sekä tasapaino komission ja 
jäsenvaltioiden välillä unionin politiikan hallinnossa ja valvonnassa. 

 
Seuraavassa hahmotellaan pääpiirteissään nämä aihepiirit, minkä jälkeen tarkastellaan 
komission ehdotukseen liittyviä keskeisiä kiistakysymyksiä. 
 
(i)  Rahoitusta koskeva keskustelu 
 
Parlamentti on rajoittanut yksityiskohtaista keskustelua rahoitusnäkökohdista, sillä politiikan 
haasteita ja rahoitusmahdollisuuksia laajentuneessa unionissa vuosina 2007–2013 käsittelevän 
väliaikaisen valiokunnan työ on kesken. Tarkoituksena on, että Euroopan parlamentilla on 
aiheesta yksi yhtenäinen kanta. 
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Keskustelu aiheesta on kuitenkin ensiarvoisen tärkeää, sillä rahoituskokonaisuus on 
koheesiopolitiikkaan olennaisesti kuuluva ja sen onnistumisen kannalta elintärkeä tekijä. 
Lisäksi on otettava huomioon budjettileikkausten uhka kuuden jäsenvaltion vaadittua 
talousarvion enimmäismäärän supistamista 1 prosenttiin BKTL:stä. Joka tapauksessa on 
selvää, että riippumatta tarkasta loppusummasta EU:n talousarvio pysyy hyvin pienenä. 
Siinäkin tapauksessa, että talousarvio olisi 1,24 prosenttia suhteessa BKTL:ään, se kattaisi 
vain noin 2,5 prosenttia EU:n alueen kaikista julkisista menoista. 
 
Ottaen huomioon, että maatalousmenoja (EU:n talousarvion toinen painopistealue) koskevat 
päätökset on pääosin jo tehty vuoteen 2013 asti, kaikki EU:n talousarvioon kohdistuvat 
leikkaukset vaikuttaisivat mitä raskaimmin juuri koheesiopolitiikkaan. Uusista 
rahoitusnäkymistä pitäisi sopia, ennen kuin komissio alkaa valmistella alustavaa ehdotustaan 
vuoden 2007 talousarvioksi. Jos sopimukseen ei päästä, vähimmilläänkin saadaan aikaan 
vuosittaisiin talousarvioihin liittyvää huomattavaa epävarmuutta ja asetetaan 
rakennerahastoista rahoitettavat monivuotiset ohjelmat kyseenalaiseksi. 
 
(ii)  Poliittinen keskustelu 
 
Laaja yksimielisyys vallitsee siitä, että Euroopan unionin on oltava merkittävässä roolissa 
Euroopan köyhimpien alueiden tukemisessa. Ei kuitenkaan ole vielä ratkaistu, mitkä EU:n 
toimenpiteet olisi toteutettava lähentymistavoitteen ulkopuolella ja kuinka keskitetysti unionin 
politiikka olisi määriteltävä, hallinnoitava ja valvottava. Toisin sanoen on ratkaisematta, 
olisiko lähentymistavoitteen ulkopuoliset politiikat kansallistettava uudelleen ja olisiko 
jäsenvaltioiden voitava joustavammin toteuttaa jäljelle jäävää yhteisön politiikkaa parhaaksi 
katsomallaan tavalla. 
 
Näistä kysymyksistä keskusteltiin useasti SAPIR-raportin1 jälkeen kesällä 2003. Komissio 
perehtyi tarkasti asiaan ja päätyi nykyisenkaltaiseen käsitykseen, jonka mukaan unionin tulisi 
säilyä ”solidaarisena yhteisönä”, joka perustuu sille vakaalle käsitykselle, että yhteisön toimet 
eivät tuo yksinomaan lisäarvoa taloudellisen ja sosiaalisen koheesion nimissä vaan myös 
todellista rahallista arvoa unionille ja jäsenvaltioille. EU:n koheesiomenot jäävät 
huomattavasti alle yhteen prosenttiin Euroopan julkisista kokonaismenoista, mutta huolimatta 
suhteellisen vaatimattomista resursseista rakennerahastoissa kuitenkin piilee voimavaroja, 
joilla voi olla huomattava vipuvaikutus taloudelliseen kehitykseen.  Kuten komissio on 
huomauttanut, koheesiopolitiikasta hyötyneiden alueiden kasvuluvut ovat jatkuvasti olleet 
EU:n keskimääräisiä kasvulukuja korkeampia. Lisäksi nettomaksajajäsenvaltiot hyötyvät 
merkittävästi koheesiopolitiikasta; kukin maksettu euro palaa takaisin moninkertaisena2. 
 
Tämä keskustelu on nähtävä laajemmassa yhteydessä ja kytkettävä Lissabonin strategiaan, 
jonka myötä EU:sta olisi tultava vuoteen 2010 mennessä maailman kilpailukykyisin ja 
dynaamisin tietoon perustuva kestävän talouskasvun ja lisääntyneen sosiaalisen koheesion 
talousalue. Mikä rooli unionin koheesiopolitiikalla olisi oltava tämän tavoitteen 
saavuttamisessa? Missä määrin jäsenvaltioiden, alueiden ja muiden yhteiskunnallis-
taloudellisten toimijoiden olisi osallistuttava strategian toteuttamiseen?  

                                                 
1 Euroopan komission puheenjohtajan aloitteesta perustetun riippumattoman korkean tason tutkimusryhmän 
raportti, Bryssel, heinäkuu 2003. 
2 3 euroa yhtä maksettua euroa kohti tavoite 2 -alueilla. 
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Kyse on erityisesti siitä, tunnustammeko, että kumppanuus voi tuottaa tuloksia, jotka 
vastaavat yhteisiä tavoitteita. Keskustelun aiheena onkin, kannattaako todella luottaa ”ylhäältä 
alas” -lähestymistapaan kestävän talouskasvun tuottamiseksi vai olisiko parempi ottaa kaikki 
merkittävät alueelliset ja paikalliset toimijat täysimääräisesti mukaan prosessin kaikissa 
vaiheissa.  
 
Samaan aikaan tämä laajempi keskustelu heijastuu niihin kantoihin, jotka on otettu unionin 
koheesiopolitiikan toteuttamisen teknisiä yksityiskohtia koskevassa keskustelussa. Meneillään 
onkin keskustelu siitä, olisiko menettelyjä huomattavasti selkiytettävä ja politiikkaa 
hallinnoitava joustavammin. Kiteytettynä kyse on siitä, olisiko painotettava 
yhteisönäkökulmaa vai kansallista lähestymistapaa ja kuinka välttämätöntä tai toivottavaa 
keskitetty valvonta on. 
 
Tämän ydinkysymyksen voidaan katsoa koskevan kaikkia seuraavia erityiskohtia. 
 
(iii)  Ehdotuksen mahdolliset erityiset kiistakysymykset 
 
Hollannin puheenjohtajakaudella ehdotuksen käsittely on edistynyt hyvin neuvostossa, joka 
on tarkkaan perehtynyt rakennetoimien työryhmän laatimaan tekstiin. Vaikka parlamentti ei 
muodollisesti voikaan osallistua näihin keskusteluihin, ilmi on kuitenkin tullut lukuisia 
merkkejä mahdollisista kiista-aiheista. 
 
Seuraavassa tarkastellaan näitä kiista-aiheita ja viitataan parlamentin kantaan, joka on 
muotoiltu torstaina 22. huhtikuuta 2004 annetussa päätöslauselmassa taloudellista ja 
sosiaalista koheesiota koskevasta kolmannesta väliraportista1. Viitattaessa parlamentin 
päätöslauselmaan viitataan sen ”kohtiin”, kun taas ”artikloihin” viitattaessa viitataan 
komission ehdotukseen, KOM(2004)0492 lopullinen. 
 
Kumppanuusperiaate (10 artikla) 
 
Olisi suhtauduttava myönteisesti kumppanuusperiaatteeseen ja erityisesti ehdotukseen, jonka 
mukaan jäsenvaltiot muodostaisivat aktiivisen kumppanuussuhteen alueiden kanssa. Tämä ei 
tapahtuisi yksinomaan rakennetoimien kohdalla vaan myös kansallisen strategisen 
viitekehyksen valmistelussa ja seurannassa. Tämän osalta parlamentti ilmoitti 
päätöslauselmassaan ”suhtautuvansa myönteisesti ehdotuksiin, joissa edistetään 
kumppanuutta ja yhteistyötä paikallisten, alueellisten, kansallisten ja EU:n hallinnollisten 
piirien välillä ja joissa jäsenvaltioita rohkaistaan hyödyntämään mahdollisuutta tehdä 
kolmikantasopimuksia tarvittaessa”. Lisäksi siinä pyydetään ”komissiota kehittämään 
harmonisoituja ja sitovia sääntöjä ja kriteereitä, jotka koskevat kumppanuuksia ja kehitystä 
vuosien 2007–2013 rakennerahastoista annettavien asetusten puitteissa, ja samalla 
varmistamaan tehokas kumppanuus rahoittamalla osallistumisesta aiheutuvat kustannukset” 
(94 kohta). 

                                                 
1 Euroopan parlamentin päätöslauselma torstaina 22 päivänä huhtikuuta 2004 annetusta taloudellista ja 
sosiaalista koheesiota käsittelevästä kolmannesta väliraportista, (KOM(2004)0107 – C5-0092/2004 – 
2004/2005(INI)), A5-0272/2004, P5_TA-PROV(2004)0368. 
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Ehdotus kumppanuusperiaatteen säilyttämisestä tunnutaan yleisesti hyväksytyn neuvostossa, 
ja periaatteesta mahdollisesti koituva lisäarvo näytetään laajalti tunnustetun siellä.   
Vastustusta on kuitenkin herättänyt komission ehdotus ”muiden kansalaisyhteiskuntaa 
edustavien asianmukaisten elinten, ympäristöalan kumppanien, kansalaisjärjestöjen sekä 
miesten ja naisten välistä tasa-arvoa edistävien elinten” sisällyttämisestä kumppanien 
luetteloon. 
 
Toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaate (11 artikla) 
 
Yleisesti on suhtauduttu myönteisesti suhteellisuusperiaatteen omaksumiseen, jonka myötä 
hallinnolliset järjestelyt ja valvonta suhteutetaan EU:n rahoituksen tasoon siirtokulujen 
vähentämiseksi. Tässä Euroopan parlamentti jätti varauksen, jonka mukaan ”komission olisi 
säilytettävä riippumattomat valvonta- ja seurantavaltuudet, jotka koskevat 
rakennetoimenpiteiden täytäntöönpanoa ja niiden vastaavuutta EU:n lainsäädännön ja 
tavoitteiden kanssa”.  Parlamentti pidätti itsellään kuitenkin oikeuden ”antaa lopullinen 
lausunto vasta sitten, kun se on tutustunut rakennerahastoja ja koheesiopolitiikkaa koskeviin 
asetusehdotuksiin” (86 kohta). 
 
Jotkin jäsenvaltiot peräävät nyt suhteellisuusperiaatteen selkiyttämistä edelleen ja 
laajentamista. Käytännössä tästä seuraisi komission ”valvontatehtävien” väheneminen. 
 
Parlamentti on aina katsonut, että koheesiopolitiikan selkiyttämiselle olisi annettava suuri 
merkitys ja että olisi helpotettava ”yritysten, yliopistojen ja kansalaisorganisaatioiden 
mahdollisuuksia osallistua hankkeisiin ilman, että byrokratia, maksatusraportoinnit jne. 
tarpeettomasti hankaloittaisivat toimintaa” (88 kohta).  Raja valvonnan vähentämisen ja sen 
kokonaan puuttumisen välillä on kuitenkin häilyvä.  
 
Parlamentin on pohdittava, miten oikean tasapainon löytyminen voidaan varmistaa. 
 
Täydentävyysperiaate (13 artikla) 
 
Ollaan laajalti yksimielisiä siitä, että täydentävyyden olisi säilyttävä yhtenä koheesiopolitiikan 
perusperiaatteista.  Kuten komission ehdotuksessa todetaan, ”rakennerahastoista maksettava 
rahoitus ei korvaa jäsenvaltion julkista tai vastaavaa rakennerahoitusta”. EU:n rahoituksen on 
siis tuotava lisäarvoa jäsenvaltioiden jo joka tapauksessa rahoitettavaksi suunnittelemille 
toimille.   
 
Tätä on luonnollisesti vaikea valvoa. Tämän osalta parlamentti kuitenkin huomautti, että ”on 
kiinnitettävä erityishuomiota siihen, että asianomaiset valtiolliset ja alueelliset viranomaiset 
noudattavat täydentävyysperiaatetta, mikä merkitsee, että yhteisön resurssit on yhdistettävä 
valtiollisiin tukiin eikä niillä korvata niitä ja että komissiolla on oltava käytössään tarkat 
valvontavälineet” (95 kohta).  
 
Siksi onkin suhtauduttava myönteisesti komission päättäväisyyteen tämän periaatteen 
noudattamisessa erityisesti kansallisten strategisten viitekehysten kautta. Vaikuttaa kuitenkin 
oudolta, että keskipitkän aikavälin varmistus rajoittuisi yksinomaan lähentymistavoitteeseen 
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eikä koskisi alueellisen kilpailukyvyn ja työllisyyden tavoitetta. Tämä pätee erityisesti siksi, 
että tavoitteen tarkoitus on edistää tasapainoisempaa kehitystä. 
 
Onkin huomautettu, että tämä ajatus voisi olla ristiriidassa yhdenvertaisen kohtelun 
periaatteen kanssa ja että se voisi syrjiä köyhimpiä jäsenvaltioita. 
 
Syrjimättömyysperiaate (14 artikla) 
 
Komission ehdotus miesten ja naisten välisestä yhdenvertaisuudesta ja sukupuolinäkökulman 
sisällyttämisestä on jo hyväksytty osaksi yhteisön säännöstöä. On tullut jo useita pyyntöjä 
tämän periaatteen ulottamisesta muihinkin väestöryhmiin. Parlamentti itse on huomauttanut, 
että ”heikommassa asemassa olevia väestöryhmiä on sopeutettava yhteiskuntaan ja että 
vammaisia koskevat esteet on poistettava” (19 kohta). 
 
Parlamentin on siksi huolellisesti harkittava tällaisia vaatimuksia. 
  
Koheesiota koskevat yhteisön strategiset suuntaviivat (23–24 artikla) 
Kansallinen strateginen viitekehys (25–26 artikla) 
 
Parlamentti on johdonmukaisesti pyrkinyt parantamaan aluepolitiikan koordinointia muiden 
alakohtaisten politiikkojen kanssa ja tunnustanut tässä yhteydessä, että ”koordinointia ja 
täydentävyyttä edistetään keskittämällä aluepolitiikka rajattuun määrään aiheita  ja ottamalla 
käyttöön laaja-alainen koheesiostrategia” (74 kohta).  Erityisesti parlamentti yhtyi 
päätöslauselmassaan näkemykseen, jonka mukaan ”koheesiopolitiikkaa koskeva yleinen 
eurooppalainen strateginen asiakirja on hyväksyttävä ja jäsenvaltioiden on laadittava 
poliittisia strategia-asiakirjoja” (87 kohta). 
 
Kuten jo on käynyt ilmi, jotkin jäsenvaltiot vastustavat tällaista yhteisökeskeistä strategiaa ja 
pitävät parempana kansallisempaa lähestymistapaa. Tässä asiassa parlamentti on ollut 
johdonmukainen ja päättäväinen. Päätöslauselmassaan se siksi ”kiittää komissiota siitä, että se 
tunnustaa Euroopan aluepolitiikan koskevan kaikkia unionin alueita ja jäsenvaltioita, ja 
ilmaisee siksi tyytyväisyytensä siihen, ettei koheesiopolitiikan uudelleenkansallistamista ole 
ehdotettu" (4 kohta). 
 
Komission ehdotuksessa ei mennä pidemmälle strategisten suuntaviivojen asettamisessa. On 
tarpeen pohtia, kannattaisiko tämän asetuksen sisältää yksityiskohtaisempia keinoja 
pääasiallisten koheesiotavoitteiden saavuttamiseksi vai olisiko ne parasta määritellä vasta 
strategisten suuntaviivojen hyväksymisen yhteydessä. 
 
Joka tapauksessa on selvää, että näiden suuntaviivojen hyväksymisprosessi – EY:n 
perustamissopimuksen 161 artiklan mukainen hyväksymismenettely – ei riittävästi vastaa 
parlamentin vaatimuksia yhdenvertaisesta kumppanuudesta. Kuten parlamentti totesi, 
”Euroopan unionin on annettava koheesiota koskevaan eurooppalaiseen strategia-asiakirjaan 
liittyvää yhteisön oikeuden mukaista lainsäädäntöä ja Euroopan parlamentin on osallistuttava 
tähän lainsäädäntötyöhön täysimääräisesti Euroopan perustuslakia koskevan 
sopimusehdotuksen III-119 artiklan mukaisesti” (89 kohta). 
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Kansallisen strategisen viitekehyksen osalta ehdotuksen strategisten ja operatiivisten osien ja 
niiden sisällön tarkasta painotuksesta on jo esitetty lukuisia näkemyksiä.  Parlamentti saattaa 
haluta toistaa kantansa, jonka mukaan se säilyttää ”rakennerahastojen järkevän hallinnoinnin” 
huomionsa keskeisenä kohteena (91 kohta). 
 
Strateginen seuranta ja vuotuinen keskustelu (27–30 artikla) 
 
Enemmistö jäsenvaltioista ei tunnu kannattavan komission ehdotusta jäsenvaltioiden ja 
komission vuotuisista kertomuksista ja vuotuisesta tarkastelusta. Sitä vastoin 
kolmivuotisjaksoja näytettäisiin kannatettavan laajalti. 
 
Parlamentti on jo ilmaissut, että se ”suhtautuu myönteisesti ehdotukseen Euroopan unionin 
toimielinten tekemästä vuotuisesta tarkistuksesta, jossa keskustellaan saavutetusta 
edistyksestä; ehdottaa, että tämä tarkistus tehtäisiin keväällä pidettävässä Eurooppa-neuvoston 
kokouksessa sen jälkeen kun parlamenttia on kuultu” (90 kohta).  
 
Arviointi (45–47 artikla) 
 
Arvioinnin osalta parlamentti oli erityisesti pyytänyt ”komissiota laatimaan seuraavaksi 
ohjelmakaudeksi täydentävyyden toteamista koskevat menettelyt, jotka ovat toteutettavissa ja 
jotka sisältyvät ohjelmoinnin, valvonnan ja arvioinnin puitteisiin ja jotka ovat sopivia 
käytettäväksi saatavilla olevien talousarviota ja tilastoja koskevien tietojen kanssa”. Lisäksi se 
oli pyytänyt komissiota ”kehittämään erityisiä toimenpiteitä, kuten seuraamuksia, jotta 
varmistetaan tämän periaatteen noudattaminen” (97 kohta). 
 
Erityisesti ennakkoarviointeihin liittyvät komission ehdotukset ovat kuitenkin herättäneet 
huomattavaa vastustusta jäsenvaltioissa, jotka pitävät niitä tarpeettomina ja hankalina. Nämä 
jäsenvaltiot kannattavat nykyisten joustavampien järjestelyjen säilyttämistä. 
 
Yhteisön laatu- ja suoritusvaraus (48 artikla) 
 
Laatu- ja suoritusvaraus muodostaa merkittävän osan komission ehdotuksesta, ja parlamentti 
kannatti sitä päätöslauselmassaan edistyksestä palkitsevana järjestelmänä (96 kohta). 
 
Useimmat jäsenvaltiot kuitenkin vastustavat nyt tätä ajatusta. Silti on varmasti säilytettävä 
joitakin myönteisiä tapoja varmistaa, että tavoitteisiin keskitytään edelleen.  
 
Kansallinen varaus ennakoimattomia menoja varten (49 artikla) 
 
Parlamentti suhtautui erityisen myönteisesti ”kansallisten varausten perustamiseen 
odottamattomia alakohtaisia tai paikallisia häiriöitä varten sillä edellytyksellä, että nämä varat 
ovat todellisia eikä niillä ole pelkästään symbolista arvoa” (96 kohta). 
 
Jäsenvaltiot näyttäisivät olevan yhtä mieltä siitä, että näiden varauksien olisi oltava 
valinnaisia ja kunkin jäsenvaltion olisi voitava itse päättää, perustetaanko tällainen varaus. 
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