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EHDOTUS EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAKSI

hyväksyntämenettelyn valmistelemiseksi yhteisön strategisista suuntaviivoista vuosiksi 
2007–2013 (Kasvua ja työllisyyttä tukeva koheesiopolitiikka)
(2006/0000(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission tiedonannon ”Kasvua ja työllisyyttä tukeva koheesiopolitiikka: 
yhteisön strategiset suuntaviivat vuosiksi 2007–2013” (KOM(2005)0299),

– ottaa huomioon Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa ja 
koheesiorahastoa koskevista yleisistä säännöksistä annetun ehdotuksen neuvoston 
asetukseksi 23 ja 24 artiklan ja kyseisestä ehdotuksesta 6. heinäkuuta 2005 antamansa 
päätöslauselman1,

– ottaa huomioon Euroopan aluekehitysrahaston yleisistä säännöksistä annetun ehdotuksen 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi ja kyseisestä aiheesta 6. heinäkuuta 2005 
antamansa lainsäädäntöpäätöslauselman2,

– ottaa huomioon koheesiorahastosta tehdyn ehdotuksen neuvoston asetukseksi ja kyseisestä 
aiheesta 6. heinäkuuta 2005 antamansa päätöslauselman3,

– ottaa huomioon Euroopan sosiaalirahastosta annetun ehdotuksen Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetukseksi ja kyseisestä ehdotuksesta 6. heinäkuuta 2005 antamansa 
lainsäädäntöpäätöslauselman4,

– ottaa huomioon eurooppalaisesta rajaseutuyhteistyöyhtymästä annetun ehdotuksen 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi ja ottaa huomioon kyseisestä ehdotuksesta 
6. heinäkuuta 2005 antamansa lainsäädäntöpäätöslauselman5,

– ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 158 artiklan,

– ottaa huomioon maaliskuussa 2005 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston päätelmät,

– ottaa huomioon Lissabonissa 23. ja 24. maaliskuuta 2000 kokoontuneen Eurooppa-
neuvoston päätelmät,

– ottaa huomioon aiheesta ”kasvua ja työtä Euroopan tulevaisuuden hyväksi – uusi alku 
Lissabonin strategialle” annetun komission tiedonannon kevään Eurooppa-neuvostolle 
(KOM(2005)0024),

– ottaa huomioon 12. huhtikuuta 2005 hyväksytyt kasvua ja työllisyyttä koskevat 
yhdennetyt suuntaviivat (KOM(2005)0141),

  
1 P6_TA(2005)0277.
2 P6_TA(2005)0279.
3 P6_TA(2005)0278.
4 P6_TA(2005)0281.
5 P6_TA(2005)0280.
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– ottaa huomioon aiheesta ”Koheesiota käsittelevä kolmas väliraportti: kohti uutta kasvua, 
työllisyyttä ja koheesiota koskevaa kumppanuutta“ 17. toukokuuta 2005 annetun 
komission tiedonannon (KOM(2005)0192),

– ottaa huomioon rahoitusnäkymiä koskevat Eurooppa-neuvoston päätelmät joulukuulta 
2005,

– ottaa huomioon Eurooppa-neuvoston Göteborgissa 15. ja 16. kesäkuuta 2001 antamat 
päätelmät,

– ottaa huomioon sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamisesta Euroopan parlamentin 
toiminnassa 13. maaliskuuta 2003 annetun päätöslauselman1,

– ottaa huomioon sukupuolten tasa-arvoa koskevan yhteisön puitestrategian (2001–2005) 
(KOM(2000)0335), komission työohjelman vuosiksi 2001, 2002, 2003, 2004 ja 2005 
(KOM(2001)0179, KOM(2001)0773, KOM(2003)0098) sekä naisten ja miesten yhtäläisiä 
mahdollisuuksia Euroopan unionissa koskevat kertomukset vuosilta 2000, 2001, 2002, 
2003, 2004 ja 2005 (KOM(2001)0179, KOM(2002)0258, KOM(2003)0098, 
KOM(2004)0115 ja KOM(2005)0044),

– ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 161 artiklan,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 45 artiklan,

A. ottaa huomioon, että koheesiopolitiikan suuntaviivat ovat tärkeä osa EU:n politiikkaa, 
jolla vastataan maailmanlaajuisiin haasteisiin,

B. ottaa huomioon, että EU:n koheesiopolitiikan haasteet ovat saaneet täysin uuden piirteen 
unionin laajennuttua kymmenellä (kahdellatoista) uudella jäsenvaltiolla,

C. ottaa siksi huomioon ja hyväksyy kaikkien asianosaisten valmiuden käydä samanaikaisia 
neuvotteluja toimielinten välisestä sopimuksesta sekä säännöksistä ja suuntaviivoista, jotta 
Euroopan parlamentti ei haittaisi lainsäädäntöprosessin mahdollisimman pikaista 
päätökseen saattamista,

D. katsoo tässä yhteydessä, että tämä menettely hankaloittaa huomattavasti 
työmarkkinaosapuolten, kansalaisjärjestöjen, kuntien ja alueiden ottamista mukaan 
ohjelmien määrittelyyn ja että parlamentti haluaa kuitenkin vahvistaa kyseistä menettelyä,

E. katsoo, että neuvoston olisi vastedes kannettava paremmin EU:n tason vastuunsa,

F. ottaa huomioon, että rakennepolitiikan uudistus seuraavalle ohjelmajaksolle 2007–2013 
tähtää korostuneempaan strategiseen suuntautumiseen, jotta vältettäisiin konkreettisten 
toimien keskinäiset ristiriitaisuudet,

G. ottaa huomioon, että Euroopan rakennepolitiikan kaupunkiulottuvuutta on korostettava 
enemmän, jotta toisaalta taajamat voivat hyödyntää paremmin avainasemaansa Euroopan 

  
1 EUVL C 61 E, 10.3.2004, s. 384.
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kilpailukyvyn parantamiseksi sekä toisaalta voidaan puuttua tehokkaammin kaupungeille 
tyypillisiin ongelmiin, kuten sosiaaliseen syrjäytymiseen,

H. ottaa huomioon, että kaupungit ja niitä ympäröivät maaseutualueet olisi nähtävä 
yhdentyneinä talousalueina, jotka tarvitsevat tehokkaammin integroidun ja 
symbioottisemman kehitysstrategian,

I. katsoo, että Lissabonin strategian noudattaminen ei saa heikentää unionin sosiaalista, 
taloudellista ja alueellista koheesiota,

J. ottaa huomioon, että laajentumisen myötä voimakkaasti kasvaneiden hyvinvoinnin erojen 
takia rakennepolitiikan käytössä olevat määrärahat ovat hyvin niukat, mistä syystä niiden 
käyttöä on vielä voimakkaammin keskitettävä tarpeellisimpiin ja tehokkaimpiin 
toimenpiteisiin,

K. ottaa huomioon ja hyväksyy sen, että koheesio- ja aluepolitiikkaa käsitellään yhtenä 
kokonaisuutena,

L. ottaa huomioon, että on tärkeää pienentää toisaalta jäsenvaltioiden välisiä ja toisaalta 
Euroopan alueiden välisiä epäsuhtaisuuksia,

M. ottaa huomioon riittävien, harkittujen ja oikea-aikaisten määrärahojen 
välttämättömyyden, mikä ilmenee rahoitusnäkymiä koskevista Euroopan parlamentin 
päätöslauselmista (politiikan haasteista ja rahoitusmahdollisuuksista laajentuneessa 
unionissa 2007–2013 8. kesäkuuta 2005 annettu päätöslauselma1, talousarviota 
koskevasta kurinalaisuudesta ja talousarviomenettelyn parantamisesta tehdystä 
toimielinten välisestä sopimuksesta 1. joulukuuta 2005 annettu päätöslauselma2 sekä 
Eurooppa-neuvoston rahoitusnäkymiä ja toimielinten välisen sopimuksen 2007–2013 
uudistamista koskevasta kannasta 18. tammikuuta 2006 annettu päätöslauselma3),

N. ottaa huomioon, että alueellinen yhteistyö on tärkeä osa rakennepolitiikkaa, minkä vuoksi 
alueelliselle yhteistyölle on osoitettava asianmukaiset määrärahat ja se on sisällytettävä 
strategiseen kokonaissuunnitteluun,

1. korostaa, että komission ehdotus on Lissabonin ja Göteborgin tavoitteiden mukainen ja 
että siinä määritellään strategiset suuntaviivat yhteisön ensisijaisille toimille tasapainoisen, 
yhtenäisen ja kestävän kehityksen edistämiseksi;

2. katsoo, että suuntaviivoilla ei saa rajoittaa yksittäisiä rahastoja koskevia asetuksia, vaan 
niillä on pelkästään selvennettävä unionin strategisia ensisijaisia tavoitteita; korostaa tässä 
yhteydessä tarvetta alueiden riittävän joustavuuteen, jotta alueilla esiintyviin tarpeisiin 
kyetään vastaamaan myös tapauskohtaisesti;

3. viittaa samalla teollisuus- ja maaseutualueiden, kaupunkien ja kaupunkialueiden, harvaan 
asuttujen ja erittäin syrjäisten seutujen sekä saaristo-, vuoristo- ja raja-alueiden erilaisiin 
tarpeisiin;

  
1 P6_TA(2005)0224.
2 P6_TA(2005)0453.
3 P6_TA(2006)0010.
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4. huomauttaa kuitenkin, että Lissabonin strategian täytäntöönpano on ensisijaisesti 
jäsenvaltioiden tehtävä ja että koheesiopolitiikkaa voidaan toteuttaa vain sille asetettujen 
Lissabonin tavoitteiden saavuttamista koskevien alkuperäisten tavoitteiden puitteissa;

5. hylkää määrärahojen käyttötarkoituksen määrittämisen (earmarking) Lissabonin 
tavoitteiden saavuttamiseksi koheesiopolitiikan puitteissa;

6. huomauttaa, että parlamentti ei hyväksy erilaisten oikeudellisten normien käyttöönottoa 
koheesiopolitiikassa;

7. toteaa, että neuvoston ehdottamaa poikkeussäännöstä n+2-säännön käytöstä pidetään 
tarpeellisena vuoteen 2010 asti;

8. suhtautuu myönteisesti työllisyyden kasvun ja tuottavuuden kasvun yhdistämiseen;
9. pitää tarpeellisena, että mahdollisimman suuren eurooppalaisen lisäarvon saavuttamiseksi 

niukat määrärahat käytetään järkevästi, tehokkaasti ja keskitetysti sen sijaan, että 
määrärahat jaettaisiin tasapuolisesti ilman tarveharkintaa;

10. korostaa vielä kerran hyvän kumppanuuden merkitystä kaikkien asianosaisten välillä ja 
edellyttää kumppanuuden selkeätä ankkuroimista asetuksiin ja suuntaviivoihin sekä tukee 
siten kansalaisyhteiskunnan lujittamista;

11. kehottaa komissiota tukemaan tehokkaasti julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyötä 
rahoitusvälineenä ja kohtelemaan jäsenvaltioita samalla tavalla; tukee tässä yhteydessä 
erityisesti mahdollisuuksia, joita Jessica-, Jeremy- ja Jasper-aloitteet tarjoavat;

12. suhtautuu myönteisesti suuntaviivojen keskittämiseen kolmelle painopistealueelle ja 
kehottaa nimenomaisesti ottamaan kaikilla kolmella painopistealueella aina vastaavasti 
huomioon naisten ja miesten yhtäläiset mahdollisuudet;

Euroopan ja sen alueiden tekeminen entistä houkuttelevammaksi paikaksi sijoittajille ja 
työntekijöille
13. tukee päätöstä kestävistä liikenneinfrastruktuureista, mihin sisältyy 

rautatieinfrastruktuurin ja joukkoliikennepalveluiden edistäminen;
14. katsoo, että olisi myös kehitettävä erityisesti EU:n entisten ulkorajojen 

liikenneinfrastruktuuria uusiin jäsenvaltioihin sekä infrastruktuureja jäsenvaltioiden 
välillä, jos kyseiset infrastruktuurit eivät vielä ole riittäviä;

15. korostaa, että ennen kaikkea uusissa jäsenvaltioissa kestävä kehitys tarkoittaa 
ympäristölainsäädännön noudattamista vesi- ja jätehuollossa, ilman- ja luonnonsuojelussa 
sekä lajisuojelussa, ja edellyttää luonnonvarojen, erityisesti veden, kestävää käyttöä;

16. tukee erityisesti mahdollisuutta toteuttaa rahastojen tukitoimia kestävän energiapolitiikan 
alalla ja suhtautuu myönteisesti erityisesti uusiutuvien energianlähteiden käyttöön sähkön-
ja lämmöntuotannossa sekä liikenteessä;

17. viittaa tässä yhteydessä sen välttämättömyyteen, että kaupunkirakentamista ja 
kaupunkialueen kehittämistä yhtenäistämällä pyritään paremman energiatehokkuuden 
saavuttamiseen;

18. vaatii kestävän kaupunkikehityksen vahvistamista sekä kaupunkien ja niitä ympäröivien 
alueiden erityisten suhteiden vahvistamista;

Osaamisen ja innovoinnin parantaminen kasvua varten
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19. suhtautuu myönteisesti keskittymiseen erityisesti tutkimus- ja kehittämistoimintaan ja 
etenkin huipputeknologian klustereiden muodostamisen tukemiseen ja pk-yritysten sekä 
tieto- ja viestintätekniikan alan tukemiseen;

20. huomauttaa tutkimus- ja kehittämistoiminnan sekä inhimillisten voimavarojen 
koulutuksen tiiviistä yhteydestä ja kehottaa komissiota tarjoamaan rahastojen avulla 
yksinkertaisia ja avoimia yhteisrahoitusmahdollisuuksia integroiduissa hankkeissa;

21. toistaa vaatimuksen, jonka mukaan kaikki alueet voivat toteuttaa samoilla ehdoilla 
julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyöhön liittyviä ohjelmia tutkimus- ja 
kehittämistoiminnan sekä tieto- ja viestintätekniikan aloilla;

Useampien ja parempien työpaikkojen tarjoaminen
22. korostaa inhimilliseen pääomaan tehtävien sijoitusten merkitystä erityisesti, kun otetaan 

huomioon merkit yhteiskunnassamme seuraavien vuosien aikana tapahtuvasta 
väestötieteellisestä muutoksesta;

23. vaatii Euroopan sosiaalirahastoa tukemaan jäsenvaltioiden politiikkaa, joka vastaa 
yhdennettyjä suuntaviivoja ja suosituksia eurooppalaisen työllisyysstrategian puitteissa ja 
joka vastaa yhteisön olennaisia tavoitteita sosiaalisen yhteenkuuluvuuden, 
syrjimättömyyden, tasa-arvon edistämisen sekä yleisen ja ammatillisen koulutuksen 
aloilla;

24. suhtautuu myönteisesti työllisyyden suuntaviivojen kolmeen painopistealueeseen ja 
tähdentää, että tässä yhteydessä ei missään tapauksessa saa heikentää työntekijöiden 
tilannetta;

25. kehottaa komissiota selventämään, mitä se tarkoittaa ”elämänvaiheajatteluun perustuvalla 
työllä”; olettaa tällä tarkoitettavan hankkeita, jotka on suunnattu nuorten, naisten ja 
ikääntyneiden työntekijöiden erityiseen tukemiseen;

26. vaatii tässä yhteydessä elinikäiseen oppimiseen liittyvien hankkeiden tehokkaampaa 
tukemista, mikä pätee myös siihen, että koulutusinfrastruktuurien tukemista ja henkilöstön 
ammattitaitoa parannetaan sekä uusia menetelmiä tuetaan jo koulussa ja esikoulussa;

27. tekee selväksi, että päteviä työntekijöitä ei synny vasta ammatillisen koulutuksen myötä, 
vaan pohja luodaan jo lapsuus- ja nuoruusiässä; odottaa siksi, että pääsyä esikouluun ja 
kouluun parannetaan;

28. odottaa, että jatkokoulutusta ja elinikäistä oppimista pidetään sijoituksena ihmisiin sen 
sijaan, että sen katsottaisiin ja laskettaisiin olevan avustus, josta ilmoitetaan tarvittaessa;

29. kehottaa komissiota tukemaan jäsenvaltioiden yhteistyötä erityisesti inhimillisen pääoman 
kehittämisen alueella ja tiedottamaan koheesiopolitiikan toimijoille sopivalla tavalla 
innovatiivisimmista hankkeista; muistuttaa vanhojen ja uusien jäsenvaltioiden välisen 
tiedonvaihdon erityisestä merkityksestä;

30. suhtautuu myönteisesti investointien mahdollisuuteen terveydenhuollon infrastruktuurin 
alalla sekä terveysriskien ehkäisyssä;

31. kehottaa komissiota varmistamaan, että strategiset suuntaviivat sisältävät vain kohtia, joita 
voidaan tukea myös rakennerahaston tukitoimien avulla;
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32. kehottaa komissiota vaatimaan parannuksia tai tarvittaessa vaatimaan jo maksettujen 
määrärahojen palauttamista sen yhteydessä, kun seuraavia perusteita jätetään yleisesti 
noudattamatta:

• kestävä kehitys,

• sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistaminen,

• EY:n perustamissopimuksen 13 artiklassa taattujen oikeuksien (vammaisuuteen, 
rotuun, sukupuoleen, uskontoon tai sukupuoliseen suuntautumiseen perustuvan
syrjinnän kieltäminen) tai

• ympäristölainsäädäntö.

Koheesiopolitiikan alueellinen ulottuvuus
33. korostaa periaatteellisesti alueellisen koheesion tavoitteen merkitystä, sillä se täydentää 

ehdottomalla ja erottamattomalla tavalla taloudellisen ja sosiaalisen koheesion tavoitetta;
34. vaatii jälleen kerran, että kaupunkialueiden tukemista lisätään; kannattaa tarvetta 

alueelliseen joustavuuteen hankkeiden kehittämisen yhteydessä, sillä tukikauden alussa ei 
välttämättä ole nähtävissä, mitkä kaupunkialueet tarvitsevat tukikauden aikana tukea 
hankkeilleen;

35. lujittaa tukeaan rajat ylittävälle yhteistyölle, sillä se on Euroopan yhdentymisen 
olennainen väline, ja edellyttää muun muassa kulttuurin, ympäristön, hallintojen välisen 
vaihdon, suuronnettomuuksiin varautumisen sekä terveydenhuollon asianmukaista 
huomioon ottamista tämän välineen puitteissa;

36. vaatii jäsenvaltioita osoittamaan, että kuhunkin toiminnalliseen ohjelmaan liittyy 
innovatiivisia toimenpiteitä ja kansainvälistä yhteistyötä koskeva painopiste;

37. edellyttää selkeitä ja avoimia sääntöjä määrärahojen käytön valvontaan;

38. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.  
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PERUSTELUT

Erot EU:n sisällä ovat kasvaneet huomattavasti sen jälkeen, kun unioni laajeni 25 jäsenvaltion 
suuruiseksi toukokuussa 2004. Bulgarian ja Romanian tuleva liittyminen kasvattaa eroja 
entisestään. Rahoitusnäkymissä uudella ohjelmakaudella 2007–2013 rakennerahastoille 
varatut määrärahat eivät sitä vastoin kasva samassa suhteessa kuin väestö, joka asuu alueilla, 
joiden BKT on alle 75 prosenttia yhteisön keskiarvosta: samalla kun tavoite 1 -alueiden 
(lähentymistavoite) väkiluku kasvaa 46 prosenttia, rakennerahastojen määrärahat kasvavat 
nykyisen rahoitusnäkymiä koskevan sopimuksen perusteella vain 31 prosenttia. 
Neuvotteluissa rahoitusnäkymiä koskevasta toimielinten välisestä sopimuksesta Euroopan 
parlamentti pyrkii lisäämään rakennerahastojen määrärahoja, kuten Bögen mietinnössä 
todetaan. Euroopan parlamentti pyrkii saamaan ohjelmien aloitusajankohdan alueilla 
mahdollisimman aikaiseksi.
Oikeusperusta
Epäsuhtaisuuksien voimistuminen asettaa Euroopan unionille huomattavan haasteen sen 
osalta, miten uudella rakennepolitiikalla saavutetaan jatkossa Euroopan yhteisön 
perustamissopimuksen 158 artiklassa tarkoitettu tavoite taloudellisen ja sosiaalisen 
yhteenkuuluvuuden lujittamisesta ja alueiden välisten kehityserojen vähentämisestä.

Tästä syystä on sitäkin tärkeämpää käyttää niukat määrärahat älykkäästi, tehokkaasti ja 
keskitetysti. Tärkeä väline tämän saavuttamiseksi ovat yhteisön strategiset suuntaviivat, jotka 
määritellään rakennerahastoja koskevista yleisistä säännöksistä annetun asetusehdotuksen 
23 ja 24 artiklassa (KOM(2004)0492). Kyseisten artiklojen mukaan strategiset suuntaviivat 
muodostavat kehyksen rahastojen tukitoimille ja ne hyväksytään perustamissopimuksen 
161 artiklassa määritellyn hyväksyntämenettelyn mukaisesti kolmen kuukauden kuluessa 
rakennerahastoja koskevien yleisten säännösten voimaantulosta.
Suuntaviivojen tarkoitus ja tavoite
Yhteisön strategisten suuntaviivojen tavoitteena on suunnata koheesiopolitiikka vuosina 
2007–2013 entistä voimakkaammin Euroopan kilpailukyvyn kasvattamiseen kasvun ja 
työllisyyden edistämiseksi. Tavoitteen saavuttamiseksi yhteisö panostaa ennen kaikkea 
osaamiseen, innovointiin ja inhimillisen pääoman suurempaan arvostamiseen.

Tässä yhteydessä rahastoja koskevien suuntaviivojen on määrä johtaa siihen, että kansallinen 
strateginen viitekehys ja sen avulla toimintaohjelmat suunnataan entistä voimakkaammin 
Lissabonin ja Göteborgin strategioiden mukaan. Komissio toivoo erityisesti ohjelman 
suunnittelun tasolla, että

a) koheesiopolitiikan strategista ulottuvuutta vahvistetaan,
b) paikalliset toimijat omaksuvat Lissabonin ja Göteborgin strategiat entistä paremmin.

Tätä tarkoitusta varten suuntaviivoissa ehdotetaan, että osarahoitetuissa ohjelmissa määrärahat 
sijoitetaan seuraaville kolmelle painopistealueelle:

1. Tehdään jäsenvaltioista, alueista ja kaupungeista entistä houkuttelevampia 
parantamalla saavutettavuutta, varmistamalla palvelujen riittävä laatu ja määrä sekä 
suojelemalla niiden ympäristöä.

2. Edistetään innovointia, yrittäjyyttä ja tietoon perustuvan talouden kasvua tutkimus- ja 
innovointivalmiuksien, kuten uusien tieto- ja viestintätekniikoiden avulla.
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3. Luodaan uusia ja parempia työpaikkoja houkuttelemalla yhä useampia ihmisiä 
työelämään tai yrittäjyyteen, parantamalla työntekijöiden ja yritysten 
sopeutumiskykyä sekä lisäämällä inhimilliseen pääomaan tehtäviä investointeja.

Horisontaalisina näkökohtina suuntaviivoissa käsitellään erityisesti kaupunkien merkitystä 
kasvulle ja työllisyydelle, maaseudun talouden monipuolistamisen edistämistä sekä rajat 
ylittävää ja alueiden välistä yhteistyötä.
Euroopan parlamentin kanta ja ehdotukset
Euroopan parlamentti suhtautuu myönteisesti siihen, että yhteisön ensisijaiset tavoitteet 
tasapainoisen, yhtenäisen ja kestävän kehityksen edistämiseksi käyvät ilmi strategisista 
suuntaviivoista.
Ennen kuin Euroopan parlamentti antaa puoltavan lausunnon strategisista suuntaviivoista 
Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 161 artiklassa tarkoitetun hyväksyntämenettelyn 
mukaisesti, se haluaisi vielä kiinnittää huomiota eräisiin kohtiin, jotka ovat erittäin tärkeitä 
strategisten suuntaviivojen avulla toteutettavan uuden rakennepolitiikan menestyksen 
kannalta.

On erittäin myönteistä, että koheesiopolitiikkaa on tarkoitus toteuttaa noudattamalla 
Lissabonin strategiaa entistä tiiviimmin. Tässä yhteydessä on kuitenkin viitattava siihen, että 
Lissabonin strategian täytäntöönpano on ensisijaisesti jäsenvaltioiden tehtävä. 
Koheesiopolitiikalla ei voida korvata jäsenvaltioiden ponnisteluja, jotka ovat välttämättömiä 
monella politiikan alalla Lissabonin strategian kunnianhimoisten tavoitteiden toteuttamiseksi. 
Siten eurooppalaisilla rakennerahastoilla ei voida myötävaikuttaa suoraan esimerkiksi siihen, 
että koulun keskeyttäneiden määrää vähennettäisiin, kuten suuntaviivoissa vaaditaan. Tässä 
asiassa vaaditaan ennen kaikkea jäsenvaltioiden vastuuta. Mitään vääriä odotuksia ei saisi 
herättää.
Lissabonin strategiaa, eli koko Euroopan kilpailukyvyn parantamista, ei pidä toteuttaa vahvan 
sosiaalisen ja taloudellisen yhteenkuuluvuuden tavoitteen kustannuksella, vaan sen on 
strategisten suuntaviivojen puitteissa aina vahvistettava yhteenkuuluvuutta.

Lissabonin strategian on yhdessä Göteborgin strategian kanssa johdettava kohti talouden 
kestävää kehitystä. Göteborgin strategiaa ei ole alistettu osaksi Lissabonin strategiaa. 
Rakennerahastoja saa käyttää vain toimenpiteisiin, jotka ovat yhdenmukaisia Göteborgin 
tavoitteiden kanssa. Monet kansalaisjärjestöt ovat aiheellisesti arvostelleet sitä, ettei asiaa ole 
ilmaistu strategisissa suuntaviivoissa riittävän selkeästi.
Tässä yhteydessä komission ehdotusta on tarkasteltava kriittisesti määrärahojen 
käyttötarkoituksen määrittelyn (earmarking) osalta. Tuntuu vaikealta jaotella toimenpiteet 
Lissabonin strategiaa tukeviin tai sellaisiin, jotka eivät tue sitä. Rakennerahastojen 
määrärahojen käyttötarkoituksen määrittelyyn liittyy sitä paitsi vaara, että alueille ei anneta 
ohjelmien määrittelyn yhteydessä riittävää joustavuutta paikallisten ja alueellisten tarpeiden 
käsittelemiseksi. Lisäksi on vältettävä sitä, että kohdentamisella luodaan uutta 
valvontabyrokratiaa, joka vaikeuttaa ohjelmien nopeaa valmistelua ja hankkeiden toteutusta.

Erityisen tärkeää on se, kuka määrittelee, minkä toimenpiteiden katsotaan kuuluvan 
Lissabonin strategiaan. Esimerkiksi komission puheenjohtaja, jolta on peräisin aloite 
käyttötarkoituksen määrittämisestä (earmarking), näyttää olevan sitä mieltä, että Euroopan 
laajuisen liikenneinfrastruktuurin rakentaminen ei kuulu Lissabonin strategian piiriin. Tämä 
näkökanta on nykyoloissa kyseenalainen.
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Toinen puute nykyisessä komission ehdotuksessa strategisiksi suuntaviivoiksi on 
kaupunkiulottuvuuden riittämätön huomioon ottaminen. Kaupunkialueille ovat tunnusomaisia 
monet taloudellisista ja sosiaalisista eroista johtuvat ongelmat, kuten liikenteen suuri määrä, 
korkea rikollisuusaste tai ympäristön huono laatu, joihin on paneuduttava entistä 
huolellisemmin. Kaupunkialueiden tukemisen vahvistaminen on toivottavaa. Jessica-aloite on 
tässä yhteydessä tärkeä askel oikeaan suuntaan.
Toinen Euroopan parlamentille tärkeä asia on kumppanuusperiaate. Pohja 
työmarkkinaosapuolten, kansalaisjärjestöjen ja kuntien vahvalle osallistumiselle 
kumppanuusperiaatteen puitteissa on erittäin huono. Ohjelmien valmistelulle ei jää juurikaan 
aikaa. Siksi neuvotteluja toimielinten välisestä sopimuksesta sekä säännöksistä ja 
suuntaviivoista käydään yhtä aikaa, samalla kun jäsenvaltiot ja niiden alueet jo pyrkivät 
mahdollisuuksien mukaan laatimaan uusia ohjelmia. 
Näissä olosuhteissa on sitäkin tärkeämpää noudattaa kumppanuusperiaatetta, joka on 
Euroopan parlamentin mielestä olennainen tekijä ohjelmien täytäntöönpanon onnistumiselle. 
On ehdottoman välttämätöntä, että kaikki paikalliset asianosaiset, mukaan luettuna 
työmarkkinaosapuolet ja kansalaisyhteiskunta, otetaan mukaan ohjelmien suunnitteluun ja 
toteutukseen sekä paikallisella että alueellisella tasolla. Tämä on ehdoton edellytys sille, että 
strategisilla suuntaviivoilla päästään tavoitteeseen, eli siihen, että paikalliset toimijat 
omaksuvat Lissabonin strategian entistä paremmin.

Aikana, jolloin julkisia varoja on käytettävissä niukasti, ohjelmien menestyksekäs 
täytäntöönpano voidaan Euroopan parlamentin käsityksen mukaan toteuttaa hankkeiden 
tasolla myös yksityisen osarahoituksen tuella. Tässä yhteydessä on noudatettava varojen 
täydentävyyden periaatetta, eli jäsenvaltioiden on aina yhdessä unionin kanssa tuettava 
rakennepolitiikkaa julkisilla varoilla. Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyötä käytetään 
rakennerahastojen yhteydessä hyväksi valitettavasti erittäin harvoin, koska suuri määrä 
oikeudellisia kysymyksiä on selvittämättä. Euroopan parlamentti pyytää komissiota 
myötävaikuttamaan siihen, että jäsenvaltioihin luodaan asianmukainen oikeudellinen kehys.

Rakennerahastojen avulla voidaan myös edistää naisten taloudellista ja sosiaalista tasa-arvoa. 
Equal-yhteisöaloitteesta saatiin hyviä kokemuksia, joita olisi jatkettava myös uuden 
ohjelmajakson aikana. Tämän on käytävä ilmi myös strategisista suuntaviivoista. Tällöin olisi 
erityisen toivottavaa, että kokemusta välittävien verkostojen avulla tapahtuvaa parhaiden 
käytäntöjen vaihtoa käytetään edelleen tärkeänä välineenä.
On myös muistutettava vielä kerran joulukuussa 2005 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston 
aikeista saattaa vanhoissa ja uusissa jäsenvaltioissa voimaan koheesiopolitiikkaa koskevia 
erilaisia oikeudellisia normeja. Euroopan parlamentti ei kuitenkaan hyväksynyt tätä aietta. Se 
pitää tarpeellisena vain vuoteen 2010 asti ulottuvaa n+2-säännön käyttöä koskevaa 
poikkeussäännöstä. Yhteisrahoituksen tasoon, arvonlisäveron tukikelpoisuuteen sekä 
sosiaalisten asuntojen rakentamiseen olisi sovellettava yhtäläisiä säännöksiä koko unionin 
alueella.

Henkilöresurssien vahvistamisen osalta komissio on asettanut tärkeimmäksi 
painopistealueeksi EU:n laajuisen työntekijöiden joustavuuden. Sen myötä on luonnollisesti 
otettava huomioon, että
1. käytössä on tarvittava liikenneinfrastruktuuri; tässä asiassa on usein parantamisen 

varaa erityisesti raja-alueilla,
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2. joustavuus voi tarkoittaa myös sitä, että tietyillä alueilla muuttoliike on voimakasta ja 
saattaa johtaa väestökatoon; sellaisissa tapauksissa voi olla mielekästä vahvistaa 
alueiden mahdollisuuksia, jotta kohtuuttoman laajamittainen poismuutto saataisiin 
estettyä.

Alueellista koheesiota ei myöskään otettu riittävällä tavalla huomioon komission 
suuntaviivoissa. Alueiden komitea on niin ikään korostanut kyseistä aihetta lausunnossaan, ja 
Euroopan parlamentti voisi myös omaksua tämän näkemyksen ehdotuksessaan 
päätöslauselmaksi (katso kohdat 34 ja 36).
Euroopan parlamentti suhtautuu luottavaisesti siihen, että komissio ja neuvosto ottavat 
huomioon sen ehdotukset, mikä onkin ehdoton edellytys strategisten suuntaviivojen 
hyväksymiselle parlamentissa.


