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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

ehdotuksesta neuvoston asetukseksi koheesiorahastosta
(KOM(2004)0494 - 2004/0166(AVC))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon ehdotuksen neuvoston asetukseksi koheesiorahastosta (KOM(2004)0494 
– 2004/0166(AVC))1,

– ottaa huomioon neuvoston EY:n perustamissopimuksen 161 artiklan toisen kappaleen 
mukaisesti esittämän pyynnön puoltavasta lausunnosta (C6-0000/2005),

– ottaa huomioon 22. huhtikuuta 2004 antamansa päätöslauselman taloudellista ja 
sosiaalista koheesiota käsittelevää kolmatta kertomusta koskevasta komission 
tiedonannosta1,

– ottaa huomioon politiikan haasteita ja rahoitusmahdollisuuksia laajentuneessa unionissa 
2007–2013 käsittelevän aluekehitysvaliokunnan lausunnon2 sekä rahoitusnäkymiä 2007–
2013 koskevan komission tiedonannon3,

– ottaa huomioon ehdotuksen neuvoston asetukseksi Euroopan aluekehitysrahastoa, 
Euroopan sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevista yleisistä säännöksistä 
(KOM(2004)0492)4,

– ottaa huomioon työjärjestyksensä 75 artiklan 3 kohdan,

– ottaa huomioon aluekehitysvaliokunnan väliaikaisen mietinnön sekä budjettivaliokunnan, 
talousarvion valvontavaliokunnan ja liikenne- ja matkailuvaliokunnan lausunnot (A6-
0000/2005),

1. kehottaa neuvostoa ja komissiota ottamaan huomioon seuraavat suositukset, joissa 
parlamentti

i) toteaa, että taloudellisen ja sosiaalisen koheesion on säilyttävä keskeisenä ja 
perustavanlaatuisena tekijänä Euroopan yhdentymistä määriteltäessä; toteaa näin 
ollen, että koheesiorahaston avulla on jatkossakin toteutettava unionin tavoitetta 
jäsenvaltioiden välisen koheesion ja yhteisvastuun edistämisestä;

ii) kannattaa koheesiorahaston tavoitteita ja pääasiallisia keinoja niiden toteuttamiseksi 
sellaisina kuin komissio niitä ehdottaa;

iii) kehottaa tukemaan koheesiorahaston rahoituspuitteiden kasvattamista (kaudelle 
2000–2006 määritellyistä) 18 miljoonasta eurosta 62,99 miljoonaan euroon ja 

  
1 Hyväksytyt tekstit, P5_TA(2004)0368.
2 2004/2209(INI), 5.2.2005.
3 KOM(2004)0487.
4 EUVL C [...], s. [...].
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määrärahojen tasapainoista jakamista tukikelpoisten alojen, ympäristön ja liikenteen 
infrastruktuurien, välillä siten, että koheesiorahaston tuissa on tiettyä joustoa;

iv) toteaa, että yleisasetusehdotuksen 38–40 artiklassa käsiteltäviä suurhankkeita 
koskevat säännöt olisi selkeästi liitettävä asetukseen koheesiorahastosta;

v) pyytää lisäksi, että koheesiorahastoa koskevaan asetukseen sisällytettäisiin selkeästi 
teknisen avun rahoitus (tutkimukset, arvioinnit, asiantuntijaraportit, tilastot), josta 
säädetään yleisasetusehdotuksen 43 artiklassa;

vi) katsoo, että kansallisten strategisten viitekehysten puitteissa olisi sopivaa tuoda esiin 
koheesiorahaston omat, EAKR:n tavoitteista erilliset ensisijaiset tavoitteet;

vii) korostaa tarvetta ottaa käyttöön joustolauseke, joka koskee 3 artiklan 3 kohdassa 
säädettyä maan hankintaa koskevien menojen sulkemista tukikelpoisuuden 
ulkopuolelle, kun näiden menojen määrä on yli 10 prosenttia kyseisen toimen 
tukikelpoisista kokonaiskustannuksista, jotta mahdollistettaisiin hankkeen 
toteuttaminen siinä tapauksessa, että tämä osuus on riittämätön ja se saattaa 
hankaloittaa hankkeen toteutusta;

viii) pyytää komissiota laatimaan ohjelmatyövaiheessa luettelon suuntaa-antavista 
ensisijaisista tavoitteista hankkeiden tulosten laatua ja arviointia varten sekä yhteisön 
rahoituksen tehokkuuden varmistamiseksi;

ix) pyytää komissiota ottamaan käyttöön palkkiojärjestelmän periaatteen, jotta parhaiten 
suoriutuvien jäsenvaltioiden edistys palkittaisiin;

x) katsoo, että olisi hyödyllistä vahvistaa toimia, joiden avulla kansalliset ja alueelliset 
viranomaiset toteuttavat koheesiorahaston tukitoimia. Tällaisia toimia ovat erityiset 
liitännäistoimet ja hyvien toimintatapojen soveltaminen.

xi) kannattaa määrärahojen vapauttamista koskevan säännön (niin sanottu N+2-sääntö) 
soveltamista koheesiorahastoon; pyytää kuitenkin, että uuden ohjelmakauden kolmen 
ensimmäisen vuoden ajan sitä sovelletaan joustavasti;

xii) toteaa, että koheesiorahastoa koskevassa asetuksessa on määriteltävä ehdot ja 
toimintatavat siirtymäajan mekanismille, jonka avulla lakkautetaan asteittain 
sellaisille tukea saaville jäsenvaltioille myönnettävä tuki, joiden bruttokansantulo 
asukasta kohti on yli 90 prosenttia yhteisön keskiarvosta. Näin vältytään tuen 
vähentämisestä johtuvilta vakavilta taloudellisilta kriiseiltä;

2. kehottaa puhemiestään pyytämään tarkastelun jatkamista neuvoston kanssa 
työjärjestyksensä 75 artiklan 3 kohdan mukaisesti ja käynnistämään tarvittaessa neuvoston 
kanssa työjärjestyksen 56 artiklan mukaisen, vuonna 1975 annetulla yhteisellä 
julistuksella asetetun neuvottelumenettelyn;

3. kehottaa puhemiestään välittämään tämän päätöslauselman tiedoksi neuvostolle ja 
komissiolle.
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PERUSTELUT

1. Koheesiorahaston perustavoitteet

Koheesiorahasto1 perustettiin vuonna 1993 Maastrichtin sopimuksella unionin talous- ja 
rahaliiton valmistelun yhteydessä. Talous- ja rahaliittoon osallistuakseen jäsenvaltioiden on 
vähennettävä julkistalouden alijäämäänsä ja pidettävä julkinen velkansa kurissa. Köyhimpien 
maiden on puolestaan tehtävä suuria investointeja päästäkseen kehittyneimpien 
naapurimaidensa tasolle ja lisätäkseen kasvukykyään. Niinpä koheesiorahasto perustettiin, 
jotta köyhimmät valtiot voisivat edistyä lähentymiskriteerien saavuttamisessa ja jatkaa 
samalla infrastruktuureihin investoimista koheesiorahaston myöntämän tuen turvin. 

Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 161 artiklassa 2 kohdassa määrätään, että 
”koheesiorahasto osallistuu ympäristöalan hankkeiden rahoittamiseen sekä Euroopan 
laajuisten verkkohankkeiden rahoittamiseen liikenteen infrastruktuurin alalla.”
Tavoitteena on näin ollen perustaa rahasto, joka täydentää muita alueelliseen kehittämiseen 
tarkoitettuja yhteisön välineitä ympäristöalalla ja yhteistä etua palvelevan 
liikenneinfrastruktuurin osalta. Tällä edistetään taloudellista ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta 
ja jäsenvaltioiden välistä yhteisvastuuta.

Ainoastaan ne jäsenvaltiot ovat tukikelpoisia, joiden bruttokansantulo (BKTL) asukasta 
kohden on alle 90 prosenttia yhteisön keskiarvosta ja joissa on otettu käyttöön ohjelma 
Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 104 artiklassa määriteltyjen taloudellisten 
lähentymiskriteerien täyttämiseksi.

2. Mukautukset koheesiorahastosta annettuun asetukseen

EU:n laajentumisesta 1. toukokuuta 2004 lähtien koheesiorahastosta maksetaan tukea 
kymmenelle uudelle jäsenvaltiolle sekä kolmelle vanhalle jäsenvaltiolle (Espanjalle, 
Portugalille ja Kreikalle) kauden 2000–2006 loppuun asti. Irlanti ei ole enää saanut tukea 
1.1. 2004 lähtien, eikä Espanja täytä koheesiorahaston tukikelpoisuuskriteerejä 1.1.2007 
lähtien.

Komission ehdotus sopii hyvin laajentuneen unionin tarpeisiin, kun jäsenvaltioiden ja 
alueiden väliset erot ovat aikaisempaa suuremmat. Siinä myös kannustetaan yhteisvastuuseen 
ja edistetään taloudellista ja sosiaalista koheesiota. Heikoimmin kehittyneet alueet saavat 
tukea koheesiorahaston lähentymistavoitteesta.

Seuraavien olennaisten mukautusten tekeminen tuntuu kuitenkin tarpeelliselta: 

Koheesiorahaston rahoituspuitteiden kasvattaminen 18 miljoonasta eurosta (kaudelle 
2000–2006) 62,99 miljoonaan euroon on merkittävää, kun otetaan huomioon, että yli puolet 
jäsenvaltioista saa tukea koheesiorahastosta. Koheesiorahaston toiminta-alan laajentaminen 
on sopusoinnussa perustamissopimuksen asiaa koskevien säännösten kanssa, noudattaa 

  
1 Asetus (EY) N:o 1164/94, sellaisena kuin se on muutettuna asetuksilla (EY) N:o 1264/1999 ja 
(EY) N:o 1265/99
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Lissabonissa päätettyjä ensisijaisia tavoitteita ja on jatkoa Göteborgissa määritellyille 
kestävän kehityksen tavoitteille. Rahoituspuitteita kasvattamalla voidaan vastata tukea saavien 
jäsenvaltioiden suuriin rahoitustarpeisiin liikenteen ja ympäristön alalla. Yhteisön rahoitus on 
jaettava tasapainoisesti tukikelpoisten alojen eli ympäristön ja liikenteen välillä. Rahaston 
toiminnan joustavuuden kannalta on kuitenkin tärkeää, että rahoituksen jakautuminen 
sovitetaan kunkin jäsenvaltion tarpeisiin. 

Koheesiorahaston tukitoimien painopisteenä ovat varsinkin Euroopan laajuiset liikenneverkot, 
Euroopan yhteistä etua koskevat hankkeet ja ympäristöalaan liittyvät infrastruktuurit. 
Asetusehdotuksen tuoma uudistus on, että kehitysrahaston tukea kestävälle kehitykselle 
lisätään Göteborgin tavoitteiden mukaisesti. Näin ollen koheesiorahastosta voidaan 
vastaisuudessa rahoittaa myös Euroopan laajuisiin verkkoihin kuulumattomia 
liikennehankkeita, jotka koskevat rautateitä, joki- ja meriliikenneväyliä, multimodaalisia 
liikenneohjelmia sekä kestävää kaupunkiliikennettä, ja aloja, jotka tukevat kestävää kehitystä 
ja joilla on ympäristöulottuvuus, kuten energiatehokkuuden ja uusiutuvien energialähteiden 
avainaloilla. 

Perusteluissaan (1) komissio korostaa, että asetuksessa on tärkeää täsmentää koheesiorahaston 
tehtävät tässä uudessa kehyksessä ja erityisesti suhteessa yleisiä säännöksiä koskevaan 
asetukseen. Kun otetaan huomioon nykyisen vaiheen ongelmat, tässä asetuksessa olisi 
toimivuuden parantamiseksi ja avoimuuden lisäämiseksi tulevaisuudessa yksiselitteisesti 
täsmennettävä suurhankkeet, jotka ovat koheesiorahaston toiminnan tärkein väline, ja 
teknisen avun rahoitus (tutkimukset, arvioinnit, asiantuntijaraportit, tilastot jne.). Tällainen 
avoimuus ei ole ristiriidassa aluepolitiikan täytäntöönpanon selkiyttämisen kanssa, vaan se 
korostaa suurhankkeiden tehtävää ja merkitystä koheesiorahaston ohjelmissa.

Synergian edistämiseksi koheesiorahastoa ja EAKR:a hallinnoidaan kaudella 2007–2013 
ympäristöön ja liikenteeseen liittyvien infrastruktuurien osalta yhtenäisellä 
ohjelmatyöjärjestelmällä. Komissio hyväksyy erikseen suurhankkeet, joiden 
kokonaiskustannukset ylittävät 25 miljoonaa euroa ympäristöön liittyvien hankkeiden osalta
ja 50 miljoonaa euroa muiden hankkeiden osalta, mutta hankkeita hallitaan niihin liittyvien 
ohjelmien puitteissa. Olisi toivottavaa, että kansallisissa puitteissa tuotaisiin esiin 
koheesiorahaston omat, EAKR:n tavoitteista erilliset ensisijaiset tavoitteet;

Tämän asetuksen 3 artiklan 3 kohdassa säädetään, että rahastosta ei rahoiteta maan hankintaa, 
kun menojen määrä on yli 10 prosenttia kyseisen toimen tukikelpoisista 
kokonaiskustannuksista. Tietyissä tapauksissa maan hankinnasta aiheutuvien menojen 
rajoittaminen 10 prosenttiin estää toteuttamasta hanketta koheesiorahaston puitteissa. 
Näyttäisi olevan tarpeellista ottaa käyttöön joustolauseke, joka mahdollistaisi tietyissä 
tapauksissa poikkeuksen myöntämisen ja näin ollen lisäisi joustavuutta tukikelpoisten 
menojen määrittelyssä, jotta hanke voidaan toteuttaa. Joustolausekkeen lisäksi on otettava 
käyttöön tehokas valvontajärjestelmä petoksiin ja korruptioon liittyvien ongelmien 
välttämiseksi. 

Huolimatta yksinkertaistamisesta, hajauttamisesta ja ohjelmasuunnittelun strategisen 
ulottuvuuden vahvistamisesta olisi toivottavaa, että komissio laatisi luettelon
ohjelmasuunnitteluvaiheen suuntaa-antavista ensisijaisista tavoitteista hankkeiden tulosten 
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laatua ja arviointia varten sekä yhteisön rahoituksen tehokkuuden varmistamiseksi. 

”Palkkiojärjestelmästä” ”yhteisön laatu- ja suoritusvarauksen” muodossa säädetään 
ainoastaan rakennerahastojen osalta (yleisasetusehdotuksen 20, 48 ja 49 artikla). 
Koheesiorahastolla on eri tavoite kuin rakennerahastoilla. Koheesiorahastosta korvataan 
kansallisia talousarvioon liittyviä menoja. Siten tuetaan hankkeita tuensaajamaissa ilman 
sisäisiä alueellisia rajanvetoja tuen myöntämisessä. Kaudella 2007–2013 koheesiorahaston 
merkitys on erittäin suuri ottaen huomioon, että yli puolet jäsenvaltioista saa tukea 
koheesiorahastosta. Lisäksi koheesiorahastolle myönnettävä yhteisön rahoitus on silloin 
kolme kertaa suurempi kuin edellisellä kaudella. Näin ollen on tärkeää, että koheesiorahaston 
osuutta taloudellisen ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden toteutumisessa arvioidaan oikein ja 
että parhaiten suoriutuvien jäsenvaltioiden edistys palkittaan. 

Jotta valtioita ja alueita kannustettaisiin kehittämään ja valitsemaan laadukkaita ja Euroopan 
yhteistä etua koskevia hankkeita, näyttää olevan välttämätöntä ottaa käyttöön 
palkkiojärjestelmä, joka perustuu tiettyihin periaatteisiin. Niitä voisivat olla esimerkiksi 
ehdotetun ja toteutetun hankkeen laatu, tukea saavan jäsenvaltion kyky käyttää 
koheesiorahastosta myönnetty rahoitus, hankkeen toteutus, hankkeen monikansallisuus, 
pyrkimykset kestävän kehityksen toteuttamiseen, liikennettä ja ympäristöä koskevien 
naapurimaiden toimien yhteistyön ja koordinoinnin aste, hankkeiden aiheuttamat sysäykset 
uusiutuvien energiamuotojen käytölle tai jätteiden ympäristöystävällinen käsittely.

Tällä hetkellä koheesiopolitiikan suuntauksena on toissijaisuusperiaatetta soveltamalla 
vahvistaa asteittain ja oikea-aikaisesti alueellisten toimijoiden asemaa. Paikallisella tasolla 
tekninen ja hallinnollinen kapasiteetti ei kuitenkaan aina riitä täyttämään tämän uuden aseman 
mukaisia vaatimuksia. Myönnettyjen varojen hallinnoinnin parantamiseksi voisivat erityiset 
lisätoimet ja hyviä toimintatapoja koskevan järjestelmän soveltaminen olla hyödyllisiä 
toimia kansallisessa ja alueellisessa hallinnossa.

Määrärahojen vapauttamista koskevan säännön (niin sanottu N+2-sääntö) soveltaminen 
koheesiorahastoon, jota koskevat vastedes samat säännöt kuin EAKR:a ja ESR:a, 
mahdollistaa koheesiorahastosta myönnettävien määrärahojen nopean käytön. Nykyisestä 
vaiheesta saadut kokemukset ovat osoittaneet, että säännön soveltaminen tuo tehokkaasti 
kuria hankkeiden huolelliseen ja täsmälliseen valmisteluun ja rakennerahastojen 
hallinnointiin. On kuitenkin tarpeellista seurata huolellisesti N+2-säännön soveltamista 
koheesiorahaston tukiin, jotka ovat luonteeltaan erilaisia kuin rakennerahastojen tuet. Kolmen 
vuoden siirtymäkausi tuntuisi olevan hyvä kompromissi, jossa otetaan huomioon sekä tukea 
saavan jäsenvaltion velvoite käyttää koheesiorahastosta myönnetty rahoitus sitoumusta 
seuraavan toisen vuoden päättyessä että suurhankkeiden hallinnointiin liittyvät vaikeudet.

Laajentumisella on tärkeä sija koheesiorahaston tulevaisuudesta käytävässä keskustelussa, 
kun otetaan huomioon, että yli puolet jäsenvaltioista saa tukea koheesiorahastosta.
Köyhimpien valtioiden on tehtävä suuria investointeja päästäkseen kehittyneimpien 
naapurimaidensa tasolle ja lisätäkseen kasvukykyään. Tukien poistaminen jäsenvaltioilta, 
jotka ovat saaneet tukea koheesiorahastosta monen vuoden ajan ja joiden bruttokansantulo 
(BKTL) asukasta kohti on saavuttanut 90 prosenttia yhteisön keskiarvosta, vaikuttaa 
varmastikin kyseisten valtioiden talouteen. Tuen poistamisen vaarana on koheesiorahaston 
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ansiosta saavutetun edistyksen mitätöityminen ja se, että tämän vaikutukset kohdistuvat paitsi 
kyseisiin maihin myös koko yhteisön vakauteen taloudellisen ja sosiaalisen 
yhteenkuuluvuuden osalta. 

Rahoituksellisista ja teknisistä vaikeuksista huolimatta jäsenvaltioihin, jotka eivät enää saa 
tukea koheesiorahastosta, näyttäisi olevan asianmukaista soveltaa siirtymäajan mekanismia, 
jonka avulla vähennetään asteittain jäsenvaltioille myönnettävää tukea. Tämän 
mekanismin on kuitenkin koskettava vain siirtymäaikaa, oltava väliaikainen ja rajoituttava 
koskemaan meneillään olevia hankkeita.

Asetuksen koheesiorahastosta on astuttava voimaan riittävän aikaisin, jotta uudet hankkeet 
voitaisiin käynnistää uuden ohjelmatyövaiheen puitteissa 1. tammikuuta 2007 alkaen.
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