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LYHYET PERUSTELUT

Valmistelija pitää myönteisinä komission ehdotuksia koheesiopolitiikan seuraavan 
sukupolven ohjelmiksi ohjelmatyökaudelle 2007–2013. Valmistelija kannattaa komission 
ilmoittamia strategisia tavoitteita, joita ovat resurssien keskittäminen, yksinkertaistaminen ja 
hajauttaminen, strategisempi suhtautumistapa unionin ensisijaisiin tavoitteisiin, ohjelmatyön 
yksinkertaistaminen jne.

Arvioidakseen sitä, miten tämä ehdotus vaikuttaa ympäristöön, valmistelija on ottanut 
huomioon toisaalta ehdotuksen neuvoston asetukseksi Euroopan aluekehitysrahastoa, 
Euroopan sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevista yleisistä säännöksistä 
(KOM(2004)0492), ja toisaalta rahastokohtaiset asetukset (KOM(2004)0493, 
KOM(2004)0494 ja KOM(2004)0495).

Valmistelija katsoo, että EU tarvitsee entistä joustavampaa lähestymistapaa rakennerahastojen 
ja koheesiorahaston ohjelmatyössä ja täytäntöönpanossa, jotta EU voi parantaa 
kilpailukykyään ja saavuttaa Lissabonin ja Göteborgin tavoitteet. Valmistelija kannattaa 
lisätoimia, jotka vähentäisivät hallinnollista rasitusta ja parantaisivat 
täytäntöönpanojärjestelmän tehokkuutta. Nämä toimet lisäisivät myös kaikkien 
tuensaajamaiden ja -alueiden hyödyntämiskykyä, mikä tukisi koko Euroopan unionin 
taloudellista kehitystä. Samasta syystä myös uusien jäsenvaltioiden erityiset kehitystarpeet 
olisi otettava riittävällä tavalla huomioon.

Koheesiorahaston varojen tehokkaan käytön kannalta on pidettävä myönteisenä ja 
välttämättömänä tukikelpoisuuden ulottamista uusille kestävän kehityksen edistämisen aloille, 
mukaan luettuina energiatehokkuus, uusiutuvat energialähteet, CO2 -taiteenotto ja puhdas 
kaupunkiliikenne. Lisäksi koheesiorahaston rahoitusvälineitä olisi suunnattava myös 
vesitalouteen valuma-alueilla ja erityisesti tulvantorjuntaohjelmiin.

Toinen koheesiorahaston kannalta merkittävä tekijä on N+2 -säännön käyttöönotto ja siitä 
seuraava käyttämättä jääneiden määrärahojen automaattinen vapauttaminen. Valmistelija 
katsoo, että tämä saattaa aiheuttaa vakavia puutteita sekä suunnittelu- että 
täytäntöönpanovaiheessa, erityisesti suurissa ympäristöhankkeissa (esimerkkeinä vahinkojen 
lieventäminen, jätevesien käsittely, juomaveden parantaminen ja jätehuolto) tai 
infrastruktuurihankkeissa, joissa hankkeiden valmistelu ja toteuttaminen vie pitemmän ajan, 
joissakin tapauksissa useita vuosia. Koheesiorahaston osalta olisi säilytettävä nykyiset säännöt 
N+2 -säännön käyttöönottamisen sijasta, koska sillä tuetaan merkittävän monia 
ympäristönsuojeluhankkeita. Lisäksi valmistelija katsoo, että menettämisen sijasta 
käyttämättä jääneet varat olisi käytettävä uuteen tarkoitukseen eli uusiin hankkeisiin.

Seuraavalla ohjelmakaudella kaikkiin suunnitelmiin ja ohjelmiin sovelletaan nk. SYA-
direktiivin (2001/42/EY) vaatimia strategisia ympäristövaikutusten arviointeja. Valmistelija 
katsoo, että komission olisi laadittava suuntaviivat sille, kuinka rakennerahastojen ja 
koheesiorahaston suunnitelmia ja ohjelmia koskevat strategiset ympäristövaikutusten 
arvioinnit olisi toteutettava SYA-direktiivin vaatimusten mukaisesti. Jos strategisia 
ympäristövaikutusten arviointeja sovelletaan järjestelmällisesti ja oikein, ne voivat olla 
tehokas väline, jolla ympäristöä vahingoittavien hankkeiden toteuttamisen riski voidaan 
minimoida.
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Komissio on ehdottanut eriytettyä kynnystä ympäristöhankkeille. Tälle syrjivälle käytännölle 
ei ole mitään vakuuttavia perusteluja: suuret hankkeet vaativat laajempaa (ja usein kallista) 
asiakirja-aineistoa (esim. täydellinen kustannus-hyöty -analyysi), ja suuret hankkeet 
viivästyvät todennäköisemmin, koska ne edellyttävät komission hyväksyntää. Samaa 
kynnystä olisi sovellettava kaikkiin hankkeisiin ympäristöhankkeiden syrjinnän 
eliminoimiseksi, koska ympäristöhankkeissa sekä perustelut että potentiaaliset 
hyötyvaikutukset ovat ilmeisiä.

Jotta hyödyntämiskykyä voidaan parantaa käyttämättä jääneiden määrärahojen tarpeettoman 
vapauttamisen välttämisellä, on korostettava kolmea tekijää. Ensinnäkin ennakkorahoituksen 
taso on ratkaisevan tärkeä, koska se suurelta osin vastaa toimenpideohjelmien 
käynnistämisestä erityisesti ympäristön alalla. Näin ollen olisi ehdottoman tärkeää maksaa 
hanketason ennakkoja erityisesti taloudellisesti heikkojen tuensaajien tapauksissa. Tästä 
syystä valmistelija kannattaa harmonisoitua 10 prosentin kynnystä kaikille rahastoille sen 
sijaan, että rakennerahastot ja koheesiorahasto eriytetään (7 prosenttia ensiksi mainituille, 
10,5 prosenttia viimeksi mainitulle). Toiseksi tarvitaan myös joustavampia ohjelmasääntöjä 
siltä varalta, että varoja siirretään hankkeelta tai ensisijaiselta tavoitteelta toiselle. 
Kolmanneksi komission "yksi rahasto yhteen ohjelmaan" -lähestymistapa, mikä tarkoittaa 
5 prosentin katon asettamista eri rahastojen väliselle ristiin rahoitukselle, ei tunnu 
tyydyttävältä. Valmistelija katsoo, että tämä suhde olisi nostettava vähintään 20 prosenttiin, 
jotta jäsenvaltiot voivat uudelleensuunnata käyttämättömiä varoja rahastolta toiselle. 

Menojen tukikelpoisuutta koskevien sääntöjen osalta asetusluonnos määrää erityisesti, että alv 
ei ole tukikelpoista EAKR:n rahoituksen osalta (eikä koheesiorahaston osalta) riippumatta 
siitä, palautetaanko alv vai ei. Tästä seuraa se, että jos alv:n tukikelpoisuutta koskevat uudet 
säännöt tulevat voimaan, sovellettava avl-kanta vähentäisi todellista tukimäärää, mikä 
käytännössä merkitsisi kansallisen osarahoituksen lisäämistä. Tämän huomioon ottaen 
valmistelija katsoo, että alv:n tukikelpoisuutta koskevat nykyiset säännöt on pidettävä 
voimassa tulevan ohjelmakauden aikana. Alv, jota ei voida maksaa takaisin, olisi näin ollen 
säilytettävä tukikelpoisena EAKR:n osalta, koska tämä on myös Euroopan sosiaalirahaston 
käytäntö. On erityisen tärkeää, että samat säännöt koskevat kaikkia rahastoja.

Mitä "saastuttaja maksaa" -periaatteeseen tulee, ympäristöhankkeet vaativat infrastruktuurin 
käyttäjille määrättäviä maksuja. Toisaalta osarahoitusta vähennetään samaa tahtia 
infrastruktuurihankkeen arvioitujen tulojen tulevan kerääntymisen perusteella. Tämä 
yhdistelmä johtaa epätoivottuun kannustimien yhteensopimattomuuteen, koska mitä 
tehokkaampaa "saastuttaja maksaa" -periaatteen täytäntöönpano on (ts. käyttäjiltä peritään 
suurempi osuus ympäristökustannuksista), sitä enemmän mainitun hankkeen osarahoitusta 
vähennetään. Tämän ongelman ratkaisemiseksi komissio ehdottaa tätä uutta ohjelmakautta 
varten erilaista, suotuisampaa ympäristöhankkeiden osarahoituksen laskemisperiaatetta. 
Asetusehdotukseen sisältyvät säännöt ovat kuitenkin tämän suhteen epäselvät, ja on 
epävarmaa, voitaisiinko muutettua sääntöä soveltaa uuden asetuksen voimassaoloaikana.

Lopuksi valmistelija toteaa, että komission olisi varmistettava myös, että rakennerahastot ja 
koheesiorahasto osarahoittavat biodiversiteettitasoltaan korkealaatuisia suojelun, hallinnan ja 
kestävän kehityksen alueita, erityisesti Natura 2000 -verkostoa.
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Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta pyytää asiasta 
vastaavaa aluekehitysvaliokuntaa ottamaan huomioon seuraavat johtopäätökset, kun se 
käsittelee komission ehdotusta.

1. pitää myönteisinä lukuisia viittauksia yhteisön kestävää kehitystä koskeviin 
ensisijaisiin tavoitteisiin, erityisesti Göteborgin Eurooppa-neuvoston määrittämään 
ympäristöulottuvuuteen sekä koheesiopolitiikan, Euroopan maaseudun kehittämisen 
maatalousrahaston (maaseuturahaston) ja Euroopan kalatalousrahaston eri tyyppisen 
rahoituksen yhteensovittamiseen;

2. katsoo, että asetuksen mukaisissa jäsenvaltioiden kertomuksissa olisi arvioitava 
rahastojen vaikutusta EU:n kestävän kehityksen strategiaan, jotta mainitun strategian 
tavoitteiden saavuttamisen edistymistä voidaan arvioida;

3. yhtyy komission kantaan, jonka mukaan rakennerahastojen, koheesiorahaston, 
maaseuturahaston ja kalastusrahaston tukemien toimien on perustuttava yhdennettyyn 
toimenpidesuunnitelmaan;

4. korostaa, että ohjelmatyössä tarvitaan joustavampia säännöksiä erityisesti sen osalta, 
mikä koskee resurssien mahdollista uudelleen jakamista hankkeiden ja ensisijaisten 
tavoitteiden välillä täytäntöönpanon tehokkuuden perusteella;

5. pitää myönteisenä sen vahvistamista, että strategisten suuntaviivojen, kansallisen 
strategisen viitekehyksen ja toimenpideohjelmien arvioinnissa on otettava huomioon 
strategista ympäristöarviointia ja ympäristövaikutusten arviointia koskevat säännökset;

6. katsoo, että strategista ympäristöarviointia varten jäsenvaltioiden olisi määriteltävä 
kansallisen strategisen viitekehyksen ja toimintaohjelmien järjestelyt ja varmistettava 
tärkeiden infrastruktuurihankkeiden ympäristövaikutusten oikea-aikainen arviointi;

7. korostaa, että kaikille merkittäville hankkeille olisi asetettava yhdenmukainen 
50 miljoonan euron kynnys;

8. ehdottaa, että komission ehdottaman "yksi rahasto yhteen ohjelmaan" -
lähestymistavan sijasta eri rahastojen välisen ristiin rahoittamisen osuus olisi 
nostettava vähintään 20 prosenttiin;

9. katsoo, että "saastuttaja maksaa" -periaatteen soveltamisen osalta tuloja tuottavien 
hankkeiden osarahoituskelpoisuuden määrittämistä koskevissa säännöissä olisi 
palkittava (kannustettava) hankkeen päähakijoita suhteessa mainitun periaatteen 
soveltamisen laajuuteen;

10. katsoo, että teknisen avun puitteissa rahastojen olisi lisättävä myös 
rakennerahastokumppanuuksiin osallistuvien kansalaisjärjestöjen kapasiteettia;

11. katsoo, että alv, jota ei voida maksaa takaisin, olisi säilytettävä tukikelpoisena 
kaikkien rahastojen osarahoituksen suhteen, ei vain ESR:n tapauksessa;
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12. korostaa, että ennakkorahoituksen taso on ratkaisevan tärkeä erityisesti ympäristön 
alalla, ja suosittelee yleistä 10 prosentin kattoa kaikkien rahastojen osalta;

13. korostaa, että käyttämättä jääneiden määrärahojen automaattisen vapauttamisen osalta 
olisi tunnustettava tietyt N+2 -säännön käyttöönottoon liittyvät kielteiset vaikutukset, 
joita olisi lievennettävä, ja että sen vuoksi koheesiorahastoa koskevat nykyiset säännöt 
olisi pidettävä ennallaan ja N+2 -säännön alaiset varat olisi käytettävä uuteen 
tarkoitukseen koheesiopolitiikan puitteissa;

14 kehottaa komissiota varmistamaan, että rakennerahastot ja koheesiorahasto 
osarahoittavat biodiversiteettitasoltaan korkealaatuisia suojelun, hallinnan ja kestävän 
kehityksen alueita, erityisesti Natura 2000 -verkostoa;

15. katsoo, että Euroopan sosiaalirahaston olisi edistettävä ympäristönsuojelututkinnon 
suorittaneen ammattihenkilöstön jatkokoulutusta.


