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Hallinnon merkitys edistettäessä kestävää kehitystä

Jotta aluekehityksessä onnistuttaisiin, ei riitä, että sovitaan siitä, mitä tehdään, vaan keskeisen 
tärkeää on laatia mekanismeja sitä varten, miten tehdään, eli hallintoa varten.
Alue- ja kaupunkipolitiikan on kuuluttava yhtenäisen kehittämisen strategian piiriin. On 
otettava käyttöön mekanismeja, joiden avulla estetään eri politiikkojen yhteentörmäykset. 
Kestävän kehityksen edistäminen onnistuu vain hallintoa parantamalla.
Euroopan parlamentin toimialayksikön pyytämässä tutkimuksessa "Hallinto ja kumppanuus 
aluepolitiikassa" on tuotu esiin kumppanuuden periaatteen soveltamisessa esiintyviä eroja ja 
vaikeuksia. Yhtä ainoaa kumppanuuden mallia ei tosiaankaan ole, vaan on 27 erilaista 
soveltamistapaa, jotka riippuvat kunkin jäsenvaltion valtiollisista ominaispiirteistä. 
Onnistunut kumppanuus edellyttääkin tiettyä investointia, joka on tehtävä heti menettelyn 
alussa, mutta joka sitten jatkossa tuo ajan ja rahan säästöä sekä tehokkuutta.
Kentällä aluekehityksen suunnittelu ja toteuttaminen törmäävät usein siihen, että 
hallinnollisen ja poliittisen alan tai yksikön välillä tehdään keinotekoinen jaottelu. Rakenteet 
vastaavat yhä vähemmän kansalaisten tarpeisiin maailmassa, jossa ollaan yhä enemmän 
toisistaan riippuvaisia.
Tässä muutamia esimerkkejä hankalista tilanteista, jotka on ratkaistava hallinnon avulla:

 Julkisilla elimillä (Euroopan unionilla, valtiolla, alueella, kunnilla ym.) on oma
toimivaltansa, omat talousarviovaransa, omat strategiset valintansa, omat aikataulunsa. 
Miten ne voidaan yhdenmukaistaa yhteisten aiheiden käsittelyä varten?

 Kullakin tasolla on määritelty alakohtaisia politiikkoja: liikenne, koulutus, sosiaaliasiat, 
kulttuuri, asuminen, energia jne. Ottavatko päättäjät huomioon, mitä seurauksia 
päätöksillä on muihin politiikkoihin?

 EU:n EAKR:ia (Euroopan aluekehitysrahastoa) koskevissa asetuksissa suositellaan 
voimakkaasti, että samalla toimialueella (esimerkiksi kunnassa tai alueella) noudatetaan 
yhtenäistä lähestymistapaa. Noudatetaanko sitä? Ja käytetäänkö samalla alueella 
hyväksi muita EU:n rahastoja – maaseuturahastoa, ESR:ää, seitsemännen tutkimuksen 
ja teknologisen kehittämisen puiteohjelmaa (TTK)?

 Jos tarkastellaan eri elinten palveluita (Euroopan komission pääosastot, kaupunkien 
virastot, ministeriöt, alueneuvostojen toimistot), millä säännöllisesti käytetyillä 
työmenetelmillä varmistetaan toiminnan transversaalisuus?

 Joissakin Euroopan unionin jäsenvaltioissa on saatettava valmiiksi hallinnon 
hajauttaminen, jotta alueellisia ja paikallisia asioita voidaan käsitellä paremmin.

Yhtenäisen lähestymistavan ajatuksesta hallintovälineeseen

Yhtenäisen lähestymistavan ajatus eli se, että integroidaan syvemmin toisiinsa kaikki 
politiikat, joilla on alueellista, taloudellista ja sosiaalista vaikutusta, tulee yhä paremmin esille 
EU:n lainsäädännössä. Tämä ajatustapa on saanut alkunsa siitä, että on haluttu päästä eroon 
asioiden lokeroinnista.
Tästä lähtien sitä pidetään välttämättömänä, jopa niin, että se esiintyy lukuisissa EU:n
toimielinten teksteissä, erityisesti koheesiopolitiikan alalla. Siitä on tullut johtoaihe 
tehostettaessa EU:n politiikkoja. Mutta miten ajatuksesta päästään käytännön toteutukseen?



DT\727694FI.doc 3/6 PE407.823v01-00

FI

Yhtenäisellä lähestymistavalla ymmärretään sitä, että samaan hankkeeseen liittyvät 
erilaiset aihepiirit on otettava huomioon, kun taas hallinto on mekanismi, jolla tämä 
toteutetaan. Hallinto on tapa laatia yhteistyö- ja päätöksentekomallit
 kun aihe on sama
 julkisten ja yksityisten toimijoiden välillä
 alueellisten yksiköiden välillä
 julkisten politiikkojen välillä.

Jotta hallinto toimisi, on käytettävä työvälineenä hankehallintaa. Hankehallinta perustuu 
tiettyihin, usein hyvin yksinkertaisiin sääntöihin. Väline on peräisin lähinnä yritysmaailmasta 
ja sen avulla voidaan paitsi luoda uusi tuote yhä monimutkaisempaan ympäristöön myös 
toteuttaa onnistuneita rakennerahastojen rahoittamia hankkeita. Tämän välineen avulla 
luodaan vuorovaikutus mukana olevien toimijoiden välille ja saadaan näin ollen yhtenäinen 
lähestymistapa toimivaksi.

Euroopan unioni on jo ottanut käyttöön uusia hallinnon muotoja

Esimerkkejä: 

 Yhteisön aloitteet, esimerkiksi kaupunkialueita koskevat Urban I ja II sekä 
maaseutualueita koskeva Leader, ovat osoittaneet järjestelmän olevan tehokas.

 Euroopan komissio on perustanut työryhmän, jonka tehtävänä on käsitellä kaupunkeihin 
liittyviä asioita ja johon osallistuu 12 pääosastoa aluepolitiikan pääosaston ollessa 
koordinoijana.

 Urbact-ohjelman ansiosta verkkojen, jotka soveltavat hallintoa hankehallinnan
muodossa, määrä on moninkertaistunut. Toukokuusta 2008 lähtien seitsemän verkkoa 
käsittelee erityisesti hallintoa.

 Rakennerahastoja koskevan yleisen asetuksen 11 artiklassa kehotetaan soveltamaan 
kumppanuusperiaatetta eli kuulemaan kansalaisyhteiskuntaa ja sosioekonomisia 
toimijoita ja ottamaan ne mukaan suunniteltaessa ja toteutettaessa toimintaohjelmia.

 Jäsenvaltiot ovat sopineet alueellisesta agendasta, strategisesta asiakirjasta, jonka 
tarkoitus on lisätä alueellisen ulottuvuuden huomioon ottamista kansallisessa ja EU:n 
politiikassa. Alueellisen agendan ensimmäisen täytäntöönpano-ohjelman yksi 
toimintalinja, joka sisältää useita toimia, on omistettu pelkästään aluehallinnon 
vahvistamiselle useilla tasoilla. Jotta julkisten politiikkojen alueellinen vaikutus 
otettaisiin paremmin huomioon ja jotta se olisi paremmin hallinnassa, on välttämätöntä, 
että vuorovaikutusta eri alueellisten yksiköiden välillä lisätään mahdollisimman paljon.

 Eurooppalaisen alueellisen yhteistyön yhtymän (EAYY) perustaminen (josta 
ensimmäinen esimerkki on tammikuussa 2008 perustettu "Eurométropole de Lille-
Tournai-Courtrai") merkitsee uuden hallinnon käyttöönottoa.

 Euroopan komissio on käynnistänyt seitsemännen TTK-puiteohjelman puitteissa Social
Polis -ohjelman (Support Action), joka on kaupunkien sosiaalista koheesiota käsittelevä 
yhteiskunnallinen foorumi.
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 Euroopan komissio käsittelee seuraavassa alueellista koheesiota koskevassa vihreässä 
kirjassa hallintoa.

 Lisäksi Lissabonin sopimuksen alueelliselle koheesiolle omistetussa osassa kehotetaan 
kiinnittämään erityistä huomiota hallintokysymykseen.

EHDOTUKSET

Johdanto
Uudet hallintomenetelmät eivät korvaa julkisia elimiä (EU:n elimet, kansalliset, alueelliset ja 
paikalliset elimet), jotka käyttävät omaa toimivaltaansa ja joilla on omat varat, mutta ne 
antavat näille elimille mahdollisuuden toteuttaa omia politiikkojaan yhdenmukaisesti kaikkien 
samaa aihetta käsittelevien (julkisten ja yksityisten) toimijoiden kanssa.

Vastedes on siis valittava ja sovellettava toimia, joissa voidaan kehittää laadullisesti ja 
määrällisesti näitä uusia hallintomenetelmiä.

Hallinto ja EU:n rahastot
 Miten rakennerahastojen toteuttamista koskevaa hallintoa voitaisiin parantaa, jotta 

vuosien 2007–2013 toimenpideohjelmat olisivat mahdollisimman tehokkaita?
 Mitä hallintotoimenpiteitä komissio voisi panna alulle, jotta yhteisön rahastojen

(rakennerahastot, TTK, EKTR, maaseuturahasto jne.) niveltäminen toisiinsa onnistuisi?

 Onko koheesiorahasto ja EAKR sulautettava muihin rahastoihin, kun tulevaisuudessa 
noudatetaan vuoden 2013 jälkeistä koheesiopolitiikkaa?

 Pitäisikö vuodesta 2014 eteenpäin ottaa käyttöön asetuksia, joilla yhtenäinen 
lähestymistapa ja hallintovälineiden käyttö määrätään pakolliseksi, jos halutaan EU:n 
rahastojen tukea (toissijaisuusperiaatetta noudattaen)?

Ehdotuksia hallinnon kehittämiseksi julkisissa elimissä

 Voiko komissio laatia suuntaviivat sellaisen hallinnon toteuttamiseksi, jossa otetaan 
huomioon jäsenvaltioiden julkisten laitosten järjestelmät?

 Onko alueviranomaisten vastuu määriteltävä tarkemmin, koska Lissabonin sopimuksen 
274 artiklassa määrätään, että ohjelmien toteutusvastuuta on hajautettava ja 
kohdistettava enemmän aluetasolle?

 Onko koheesiopolitiikan ja alueulottuvuuden edistämiseksi perustettava
aluekehityksestä vastaava virallinen ministerineuvosto?

 Miten Euroopan komissio, jäsenvaltiot ja alueviranomaiset voivat kannustaa 
kehittämään maaseudun ja kaupungin välisten sekä esikaupunkialueilla toteutettavien 
hankkeiden hallintoa?

 Miten EU:n toimielimet voivat edistää Eurooppalaisen alueellisen yhteistyön yhtymän 
(EAYY) käyttöä rajat ylittävänä hallintovälineenä ja millä välineillä se onnistuu?
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 Miten voidaan edistää Azoreilla 23. marraskuuta 2007 pidetyssä neuvoston kokouksessa 
päätetyn alueellisen agendan ensimmäisen täytäntöönpano-ohjelman hallintoa koskevien 
toimien toteuttamista?

 Miten Euroopan parlamentin työjärjestystä olisi muutettava, jotta se sallisi 
transversaalisen työskentelyn, kun aihe liittyy useisiin parlamentin valiokuntiin, ja 
tehtävä voitaisiin antaa väliaikaiselle ryhmälle (esimerkiksi rahoitusnäkymiä 
käsittelevän väliaikaisen valiokunnan mallin mukaisesti).

Uusien hallintotapojen tuloksia koskevat indikaattorit ja mittaukset
 Miten Euroopan komissio voisi yhdessä mukana olevien toimijoiden kanssa kehittää 

hallinnon toteutumista koskevia indikaattoreita?

 Miten uutta Orate-ohjelmaa voitaisiin käyttää hyväksi hallinnon indikaattoreiden 
työstämisessä?

 Ranskan toimiessa EU:n puheenjohtajana toteutetaan ajatus perustaa "kestävän 
kehityksen kaupungin laatumerkki", mihin kuuluu kestävän kehityksen kaupungin 
tunnusmerkkien määrittely. Kuinka voitaisiin varmistaa, että hallinnon ulottuvuus 
kuuluu kestävän kehityksen kaupungin käsitteeseen ja että se sisällytetään kestävän 
kehityksen kaupungin tunnusmerkistöön?

 Miten kumppanuusperiaatetta voidaan soveltaa arviointivaiheessa? 

 Voisiko jälkikäteen järjestetty kuulemismenettely keskittyä enemmän hankkeiden 
vaikutukseen?

 Mitä mekanismeja voidaan ottaa käyttöön sen varmistamiseksi, että osataan valita 
laadukkaita kumppaneita, kun kumppanuusperiaatetta sovelletaan?

 Voitaisiinko jälkiarvioinnissa keskittyä enemmän hankkeiden laatua koskeviin 
näkökohtiin?

 Miten voidaan edistää sitä, että pakollisia vaikutustenarviointia koskevia menettelyjä 
sovelletaan jo hanketta käynnistettäessä?

Hallintoa koskevat hyvät käytännön ratkaisut – niistä on kerrottava, ihmiset saatava
vakuuttuneiksi, miten heitä koulutetaan ja miten jaetaan tietoa
 Mitä muita toimia voidaan suunnitella, jotta hallintoa koskevat hyvät käytännön

ratkaisut tulisivat kaikkien tietoon?

 Missä määrin nykyiset EU:n verkostot voivat kehittää hallintoa koskevia toimiaan ja 
myötävaikuttaa hallinnon menetelmien toimivuuden parantamiseen?

 Miten lukuisia olemassa olevia kaupunkien ja alueiden välisiä verkkoja voidaan käyttää 
hyväksi hankehallintaa koskevan tiedon levittämisessä?

 Miten julkisen sektorin luottamushenkilöitä ja hallintoviranomaisia voidaan kannustaa
käyttämään tekniseen apuun myönnettyjä varoja hallintoa ja erityisesti hankehallintaa
koskevaan koulutukseen?

 Voidaanko yliopistoille ja muille korkeakouluille tai teknisille oppilaitoksille antaa 
jäsennetympi rooli hallinnon kehittämisessä?
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 Mikä on alueiden komitean rooli uusien hallintomenetelmien edistämisessä?
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