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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

aluepolitiikan parhaista käytännöistä ja rakennerahastojen käytön esteistä
(2008/2061(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa ja 
koheesiorahastoa koskevista yleisistä säännöksistä 11. heinäkuuta 2006 annetun 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1083/20061,

– ottaa huomioon Euroopan aluekehitysrahastosta 5. heinäkuuta 2006 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1080/20062,

– ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 158 ja 159 artiklan,

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

– ottaa huomioon taloudellista ja sosiaalista koheesiota käsittelevän viidennen väliraportin 
– Kasvavat alueet, kasvava Eurooppa (KOM(2008)0371),

– ottaa huomioon vihreän kirjan alueellisesta koheesiosta Euroopassa – Alueellisen 
moninaisuuden kääntäminen vahvuudeksi (KOM(2008)0616),

– ottaa huomioon komission tiedonannon "Alueet talouden muutosten edistäjinä" 
(KOM(2006)0675),

– ottaa huomioon rakenne- ja koheesiopolitiikasta vastaavan osaston tutkimuksen aiheesta 
"Aluepolitiikan parhaat käytännöt ja rakennerahastojen käytön esteet",

– ottaa huomioon Euroopan parlamentin aluekehitysvaliokunnan 17. heinäkuuta 2008 
järjestämän julkisen kuulemisen,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 45 artiklan,

– ottaa huomioon aluekehitysvaliokunnan mietinnön sekä budjettivaliokunnan lausunnon 
(A6-0000/2009),

A. ottaa huomioon, että Euroopan unionin koheesiopolitiikan osuus talousarviosta on 
huomattava, ja sillä on hyvin tärkeä merkitys ennen kaikkea Euroopan unionin 
yhteiskunnallisen, taloudellisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden sekä yhteensä 
268 alueen kehityksen kannalta,

B. ottaa huomioon, että Euroopan unionin alueilla on keskenään paljolti samankaltaisia 
haasteita, kuten globalisaatio ja siihen liittyvä nopeutunut talouselämän rakennemuutos, 

                                               
1 EUVL L 239, 1.9.2006, s. 248.
2 EUVL L 210, 31.7.2006, s. 1.
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kauppasuhteiden avaaminen, teknisen vallankumouksen seuraukset, osaamistalouden 
kehitys, väestörakenteen muutos sekä lisääntyvä maahanmuutto,

C. katsoo, että koheesiopolitiikka ei voi käyttää kaikkea potentiaaliaan näihin haasteisiin 
vastaamiseen, sillä Euroopan unionin rakennerahastoista tukea mahdollisesti hakevat tahot 
kohtaavat suuria esteitä, joita ovat
– suuret hallinnolliset esteet
– liialliset ja vaikeasti ymmärrettävät säännökset
– vaikeaselkoiset yhteisrahoitussäännökset
– heikot mahdollisuudet vaihtaa kokemuksia hankkeeseen osallistuvien tahojen kesken 

sekä
– lähes olemattomat mahdollisuudet alueiden väliseen koordinointiin,

D. katsoo, että monet koheesiopolitiikan epäkohdista johtuvat olemassa olevista esteistä,

Esteiden poistaminen 
1. kehottaa komissiota poistamaan kyseiset esteet,

– Euroopan unionin rakennerahastojen varoilla yhteisrahoitettuja hankkeita varten on 
säädettävä pitkäkestoisista arviointikriteereistä

– innovatiivisia hankkeita ei arvioida sellaisten arviointikriteerien mukaisesti, jotka 
koskevat muita hankkeita, vaan on laadittava erityisarviointikriteerit, toisin sanoen 
innovatiivisiin hankkeisiin mukautetut kriteerit, jotka sallivat suuremman 
virheosuuden

– hankkeita koskevien asiakirjojen enimmäissäilytysaikaa Euroopan komission 
valvontatarkoituksiin on lyhennettävä tällä hetkellä voimassa olevasta kymmenestä 
vuodesta kolmeen vuoteen

– teknisten apuvälineiden kiinteämääräisiä tukia ei pidä käyttää ainoastaan Euroopan 
sosiaalirahastosta rahoitettaviin hankkeisiin, vaan niiden käyttö on laajennettava 
Euroopan aluekehitysrahastosta yhteisrahoitettaviin hankkeisiin;

2. suosittelee Euroopan komissiolle, että se kehittäisi lisäksi alueiden välisessä vaihdossa 
käytettyihin menettelyihin (parhaat käytännöt) perustuvan yhteisen lähestymistavan, 
jonka tavoitteena olisi, että koheesiopolitiikan toimijat voivat käyttää hyväkseen muiden 
kokemuksia;

Yleisiä ja aihekohtaisia kriteerejä "parhaiden käytäntöjen" määrittämiseen
3. arvostaa aloitteeseen "Alueet talouden muutosten edistäjinä" liitettyä tehtävää, jonka 

mukaan määritetään "parhaat käytännöt", joille myönnetään vuosittainen "Regio Stars" 
-tunnustus ja joista tiedotetaan julkisesti, sekä lisäksi perustetaan "parhaita käytäntöjä" 
käsittelevä verkkosivusto;

4. suhtautuu kriittisesti siihen, että Euroopan komission objektiivisista perusteista parhaiden 
käytäntöjen määrittämistä varten puuttuu avoimuus;

5. koska käsitettä "parhaat käytännöt" käytetään monilla eri tavoilla ja koska rinnalla 
käytetään usein käsitteitä "hyvät käytännöt" (good practices) tai "menestystarinat" (success 
stories), kehottaa komissiota laatimaan selkeän, koheesiopolitiikkaa varten suunnitellun 
kriteeriluettelon, jossa parhaat käytännöt voidaan erottaa muista hankkeista;
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6. suosittelee komissiolle "parhaiden käytäntöjen" tunnistamisessa käytettäväksi seuraavia 
seikkoja:

– hankkeen laatu
– kumppanuusperiaatteen takaaminen
– toimenpiteen jatkuvuus
– tasavertaisten mahdollisuuksien huomioiminen
– hankkeen innovatiivisuus
– varojen käytön tehokkuus
– hankkeen kesto sen täytäntöönpanon aloittamiseen asti
– ajallisesti ja organisatorisesti vakuuttava hankkeen toteutus
– merkittävä sykäys alueelle tai koko Euroopan unionille
– hankkeen siirrettävyys siinä mielessä, että se voidaan toteuttaa myös Euroopan 

unionin muilla alueilla;
7. suosittaa luettelemaan muita tekijöitä "parhaiden käytäntöjen" määrittämiseksi, koska 

Euroopan unionin monilla alueilla toteutetaan analyyseja lukuisista hankkeista 
koheesiopolitiikan alalla, ja nämä hankkeet ovat erityisen merkittäviä paitsi yksittäisten 
alueiden myös koko EU:n kehityksen kannalta ja näitä leimaa huomattavan moninainen 
toteutus;

8. suosittelee Tutkimuksen ja kehityksen / innovaatioiden alalle seuraavia tekijöitä:
– laadullisesti merkittävä investointi tieteeseen ja tutkimukseen
– talouden ja tieteen yhdistäminen
– tiede- ja tutkimuslaitosten yhdistäminen
– tulevaisuuteen suuntautuneiden teknologioiden jatkokehitys ja/tai uudelleenkehitys;

9. suosittelee Ympäristönsuojelun, ilmastonsuojelun ja kestävän energiapolitiikan alalle 
seuraavia tekijöitä:

– erityisen uhanalaisille alueille tarkoitetut suojatoimenpiteet, jotka ovat näille sopivia 
(sensitiivisyys)

– niukkojen raaka-aineiden suojelu ja tehokas käyttö
– raaka-aineiden vastuullinen käsittely
– energiatehokkuuden huomattava lisääminen
– energiankulutuksen huomattava vähentäminen
– uusiutuvien energialähteiden osuuden lisääminen
– toimenpiteet hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi
– raaka-aineita säästävät menetelmät ja/tai menettelyt, kun kyseessä on niukat tai 

uhanalaiset raaka-aineet;
10. suosittelee arvokkaiden työpaikkojen luomisen yhteydessä seuraavia tekijöitä:

– työolojen parantaminen
– tulevaisuuteen suuntautuneiden työpaikkojen luominen
– tuotannon lisääminen
– kilpailukyvyn parantaminen
– paikkakunnasta riippumattomien työpaikkojen luominen
– uudenaikaisten tiedotus- ja viestintävälineiden käyttö;
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11. suosittelee elinikäiseen oppimiseen seuraavia tekijöitä:
– koulutusolosuhteiden laadun parantaminen ja tarjonnan määrän lisääminen ottaen 

huomioon erityisen syrjäytyneiden tai haavoittuvien väestöryhmien mahdollisuudet
– koulutuksen ja jatkokoulutuksen tiivis yhteys
– laadullisesti ja määrällisesti soveltuvien hankkeiden vaatimukset jatkokoulutuksen 

alalla
– modernien teknologioiden ja menettelyjen käyttöönotto ja käyttö
– jatkokoulutusvalmiuden luominen ja ylläpito
– jatkokoulutuksen osallistumisasteen nostaminen;

12. suosittelee integroituun kaupunkisuunnitteluun seuraavia tekijöitä:

– joukkoliikenteen, jalankulun ja autoliikenteen parempi yhdistettävyys
– yritysinvestointien lisääminen, työllisyyden elvyttäminen ja ylläpito sekä 

yhteiskunnallisen toiminnan parantaminen
– kaupunkien tyhjien maa-alueiden uudelleenelvyttäminen
– kaupunkielämän laadun parantaminen;

13. suosittelee väestökehityksen alalle seuraavia tekijöitä:

– paikkakunnasta riippumaton pääsy palveluihin
– toimenpiteet ammattitaitoisen työvoiman hankinnan parantamiseksi
– toimenpiteet ikääntyneiden työntekijöiden kokoamiseksi;

14. suosittelee rajat ylittävään yhteistyöhön seuraavia tekijöitä:

– rajat ylittävien yhteyksien laadullinen ja määrällinen lisääminen
– kestävien verkostojen tai pitkän aikavälin yhteistyökumppanuuksien luominen
– toisistaan poikkeavien järjestelmien ja menettelyjen yhdenmukaistaminen
– uusien kumppanien ottaminen mukaan toimintaan
– taloudellisen riippumattomuuden luominen
– kestävä rajat ylittävä tiedonsiirto ja tietojen vaihto
– kumppanuusalueiden potentiaalin kehittäminen yhdessä
– kumppanuusalueiden infrastruktuurien yhdistäminen;

15. suosittelee julkisen ja yksityisen alan kumppanuuksien yhteydessä seuraavia tekijöitä:
– hankkeiden toteutuksen laadullinen parantaminen
– hankkeiden täytäntöönpanon nopeuttaminen;

16. kehottaa komissiota laatimaan näiden tekijöiden pohjalta käsitteiden "parhaat käytännöt", 
"hyvät käytännöt" sekä "menestystarinat" tulevaa käyttöä varten selvän ja avoimen 
alajaottelun tai jaksotuksen, jota voidaan käyttää hankkeiden laadun määrittämisessä 
edellä mainittujen seikkojen mukaisesti.

"Parhaiden käytäntöjen" vaihto
17. kehottaa Euroopan komissiota järjestämään "parhaiden käytäntöjen" vaihtoa komission 

koordinoiman alueiden verkoston kautta;

18. suosittaa komissiota nykyisen hallinnon aikana luomaan aluepolitiikasta vastaavaan 
pääosastoon yksikön, jonka tavoitteena olisi "parhaiden käytäntöjen" pitkäkestoinen, 
jatkuva, luotettava ja menestyksekäs vaihto koheesiopolitiikan alalla yhteistyössä 
"parhaiden käytäntöjen" arviointia, keräämistä sekä vaihtoa toteuttavan alueiden 
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verkoston kanssa ja joka olisi yhteyshenkilön ominaisuudessa aina käytettävissä niin 
tarjontaa kuin kysyntääkin koskevissa asioissa;

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

Alue- ja rakennepolitiikka kuuluu Euroopan unionin merkittävimpiin politiikan aloihin. Sen 
osuus talousarviosta on huomattava, ja sillä on hyvin tärkeä merkitys ennen kaikkea Euroopan 
unionin yhteiskunnallisen, taloudellisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden sekä yhteensä 
268 alueen kehityksen kannalta. Monin paikoin Euroopan unionin alueita kohtaavat pitkälti 
samankaltaiset haasteet. Alueiden on reagoitava globalisaatioon ja siihen liittyvään 
nopeutuneeseen talouselämän rakennemuutokseen, kauppasuhteiden avaamiseen, teknisen 
vallankumouksen seurauksiin, osaamistalouden kehitykseen, väestörakenteen muutokseen 
sekä lisääntyvään maahanmuuttoon.

Rakennerahastojen täytäntöönpanoa vaikeuttavat esteet 
Vaikka EU:n rakennepolitiikan tavoitteena on auttaa alueita suoriutumaan haasteista, 
Euroopan unionin rakennerahastojen varojen käyttöä suunnittelevat hakijat kohtaavat suuria 
esteitä. Ongelmia aiheuttavat muun muassa hallinnolliset esteet, liialliset ja vaikeasti 
ymmärrettävät sekä lyhyellä tai ainoastaan keskipitkällä aikavälillä voimassa olevat 
säännökset tai vaikeaselkoiset yhteisrahoitussäännökset.

Hallinnon osalta hankkeista vastaavien tahojen on tällä hetkellä säilytettävä hankeasiakirjoja 
kymmenen vuoden ajan hankkeen päättymisen jälkeen, jotta asiakirjat voidaan esittää 
komission mahdollisesti teettämien tarkastusten yhteydessä.  Tämä säännös aiheuttaa etenkin 
pienille hankkeille kannalta liiallisia hallinnollisia rasitteita. Euroopan parlamentti vaatii 
rasitteiden minimoimiseksi ja hallinnon vähentämiseksi, että kyseinen säilytysaika 
lyhennetään kolmeen vuoteen.

Hallinnollisten esteiden lisäksi hankkeille tukea hakevat tahot kohtaavat hankkeen 
toteuttamisen kannalta hyvin tärkeiden teknisten seikkojen kohdalla paikoitellen huomattavia 
puutteita. Jos hanke yhteisrahoitetaan Euroopan sosiaalirahastosta, se saa teknisiä apuvälineitä 
varten kiinteän korvauksen, mutta tämä ei ole mahdollista silloin, kun hanke rahoitetaan 
Euroopan aluekehitysrahastosta. Tästä syystä Euroopan parlamentti vaatii Euroopan 
komissiota myöntämään mainitunkaltaiset kiinteämääräiset korvaukset teknisiä apuvälineitä 
varten myös Euroopan aluekehitysrahastosta rahoitettaville hankkeille.
Lisäksi hankkeilla on Euroopan komission arviointikriteerien osalta sellainen ongelma, että 
kriteerejä ei ole annettu pitkän aikavälin tarpeisiin. Euroopan parlamentti vaatii tähän liittyvän 
epävarmuuden perusteella hankkeista vastaavaa komission yksikköä antamaan pitkän 
aikavälin tarpeisiin suunnitellut arviointikriteerit ja arvioimaan hankkeita niiden kriteerien 
mukaisesti, jotka olivat voimassa hankkeen toteuttamishetkellä. Euroopan komission laatimat 
arviointikriteerit aiheuttavat myös innovatiivisten hankkeiden yhteydessä yhä uudelleen 
huomattavan ongelman. Tämä johtuu siitä, että innovatiivisissa hankkeissa käytetään samoja 
arviointikriteerejä kuin muissa hankkeissa. Tämä ei ole oikeudenmukaista innovatiivisissa 
hankkeissa, joiden yhteydessä riski tehdä virheitä tai peräti epäonnistua on luonnollisesti 
selvästi suurempi kuin muissa hankkeissa. Euroopan parlamentti suosittaa sallimaan näissä 
hankkeissa suuremman virheosuuden ennen kaikkea myös Lissabonin prosessin tavoitteiden, 
joiden mukaan Euroopan unionista on tehtävä maailman innovatiivisin talousalue, valossa. 
Muutoin syntyy se vaara, että innovatiiviset aloitteet tukahtuvat alkuunsa, mikä olisi 
Lissabonin tavoitteen ja koheesiopolitiikan merkityksen kannalta vahingollista EU:lle.
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Esteen rakennerahastovarojen tehokkaalle käytölle muodostavat lisäksi tällä hetkellä vähäiset 
mahdollisuudet kokemusten vaihtoon hankkeeseen osallistuvien tahojen välillä sekä lähes 
olemattomat mahdollisuudet alueiden väliseen koordinointiin. Jos voitaisiin poistaa nämä 
hankkeista vastaavien tahojen ja myös alueiden kannalta suuret esteet, tämä vaikuttaisi jo 
lyhyellä aikavälillä epäsuorasti siten, että hallinnolliset esteet vähenisivät ja voimassa olevien 
säännösten sekä vaikeaselkoisten yhteisrahoitussäännösten ymmärrys lisääntyisi.

Parhaat käytännöt – olemassa olevien esteiden poistamiseen tähtäävä aloite
Keinon näiden esteiden ja Euroopan unionin koheesiovarojen käyttöön usein liittyvien 
epäkohtien poistamiseen tarjoaa alueiden välisessä vaihdossa käytettyihin menettelyihin 
(parhaat käytännöt) perustuvan yhteisen lähestymistavan kehittäminen, jotta 
koheesiopolitiikan toimijat voivat käyttää hyväkseen muiden kokemuksia. Tämä on 
käsiteltävänä olevan mietinnön tavoite. Siihen liittyy kuitenkin sekä sisällöllisiä että 
organisatorisia kysymyksiä. Tärkeimpiin kysymyksiin kuuluu sen selvittäminen, mitä parhaat 
käytännöt ovat. Käsitettä käytetään usein monilla aloilla – osittain myös käsitteiden "hyvät 
käytännöt" ja "menestystarinat" rinnalla – mutta siltä puuttuu selvä ja yksiselitteinen 
määritelmä. Niinpä esimerkiksi Euroopan komission aluepolitiikasta vastaava pääosasto 
määrittää aloitteen "Alueet talouden muutosten edistäjinä" yhteydessä parhaat käytännöt, 
joille myönnetään Regio Stars -tunnustus ja jotka julkistetaan muun muassa Internetissä. 
Tosin parhaiden käytäntöjen valinta ei tällä hetkellä tapahdu avoimissa puitteissa, sillä sitä 
varten ei ole määritetty täsmällisiä objektiivisia perusteita.

Yleisiä ja aihekohtaisia kriteerejä "parhaiden käytäntöjen" määrittämiseen
Tämänhetkisiä haasteita varten on olemassa tiettyjä tekijöitä, joita voidaan käyttää parhaiden 
käytäntöjen tunnistamiseen Euroopan unionin koheesiopolitiikan alalla. Euroopan parlamentti 
suosittaa seuraavia seikkoja:

– hankkeen laatu
– kumppanuusperiaatteen takaaminen
– toimenpiteen jatkuvuus
– tasavertaisten mahdollisuuksien huomioiminen
– hankkeen innovatiivisuus
– varojen käytön tehokkuus sekä
– hankkeen kesto sen täytäntöönpanon aloittamiseen asti
– ajallisesti ja organisatorisesti vakuuttava hankkeen toteutus
– merkittävä sykäys alueelle tai koko Euroopan unionille
– hankkeen siirrettävyys siinä mielessä, että se voidaan toteuttaa myös Euroopan unionin 

muilla alueilla.
Niitä koheesiopolitiikan alueita varten, jotka ovat erityisen merkittäviä paitsi yksittäisten 
alueiden myös koko EU:n kehityksen kannalta ja joita leimaa huomattavan moninainen 
toteutus, on tarpeen määrittää erityisiä tekijöitä, joita käytetään parhaiden käytäntöjen 
tunnistamiseen annettujen yleisten tekijöiden lisänä. Kyse on kahdeksasta alasta.

Tutkimus ja kehitys / innovaatiot
– laadullisesti merkittävä investointi tieteeseen ja tutkimukseen
– talouden ja tieteen yhdistäminen 
– tiede- ja tutkimuslaitosten yhdistäminen
– tulevaisuuteen suuntautuneiden teknologioiden jatkokehitys ja/tai uudelleenkehitys
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Ympäristönsuojelu – ilmastonsuojelu – kestävä energiapolitiikka
– erityisen uhanalaisille alueille tarkoitetut suojatoimenpiteet, jotka ovat näille sopivia 

(sensitiivisyys)
– niukkojen raaka-aineiden suojelu ja tehokas käyttö
– raaka-aineiden vastuullinen käsittely
– energiatehokkuuden huomattava lisääminen
– energiankulutuksen huomattava vähentäminen
– uusiutuvien energialähteiden osuuden lisääminen
– hiilidioksidia vähentävät toimenpiteet
– raaka-aineita säästävät menetelmät ja/tai menettelyt, kun kyseessä on niukat tai 

uhanalaiset raaka-aineet

Arvokkaiden työpaikkojen luominen
– työolojen parantaminen
– tulevaisuuteen suuntautuneiden työpaikkojen luominen
– tuotannon lisääminen
– kilpailukyvyn parantaminen
– paikkakunnasta riippumattomien työpaikkojen luominen
– uudenaikaisten tiedotus- ja viestintävälineiden käyttö

Elinikäinen oppiminen
– koulutusolosuhteiden laadun parantaminen ja tarjonnan määrän lisääminen ottaen ennen 

kaikkea huomioon erityisen syrjäytyneiden tai haavoittuvien väestöryhmien 
mahdollisuudet

– koulutuksen ja jatkokoulutuksen tiivis yhteys
– laadullisesti ja määrällisesti soveltuvien hankkeiden vaatimukset jatkokoulutuksen alalla
– modernien teknologioiden ja menettelyjen käyttöönotto ja käyttö
– jatkokoulutusvalmiuden luominen ja ylläpito
– jatkokoulutuksen osallistumisasteen nostaminen

Integroitu kaupunkikehitys
– joukkoliikenteen, jalankulun ja autoliikenteen parempi yhdistettävyys
– yritysinvestointien lisääminen, työllisyyden elvyttäminen ja ylläpito sekä 

yhteiskunnallisen toiminnan parantaminen
– kaupunkien tyhjien maa-alueiden uudelleenelvyttäminen
– kaupunkielämän laadun parantaminen

Väestörakenteen kehitys
– sovelletaan menettelyä, joka takaa paikkakunnasta riippumattoman pääsyn palveluihin 

(luodaan esimerkiksi IT-foorumeja terveydenhuoltoalalle, eLearning-ohjelmia jne.)
– toimenpiteet ammattitaitoisen työvoiman hankinnan parantamiseksi
– toimenpiteet ikääntyneiden työntekijöiden kokoamiseksi

Rajojen yli tehtävä yhteistyö
– rajat ylittävien yhteyksien laadullinen ja määrällinen lisääminen
– kestävien verkostojen/pitkän aikavälin yhteistyökumppanuuksien luominen
– toisistaan poikkeavien järjestelmien ja menettelyjen yhdenmukaistaminen
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– uusien kumppanien ottaminen mukaan toimintaan
– taloudellisen riippumattomuuden luominen
– kestävä rajat ylittävä tiedonsiirto ja tietojen vaihto
– kumppanuusalueiden potentiaalin kehittäminen yhdessä
– kumppanuusalueiden infrastruktuurien yhdistäminen

Julkisen ja yksityisen alan kumppanuudet
– hankkeiden toteutuksen laadullinen parantaminen
– hankkeiden täytäntöönpanon nopeuttaminen

Koska käsitteitä "hyvät käytännöt" ja "menestystarinat" käytetään rinnakkain käsitteen 
"parhaat käytännöt" kanssa, Euroopan parlamentti ehdottaa komissiolle, että tämä laatisi 
mainittujen tekijöiden pohjalta selvän ja avoimen alajaottelun, jonka avulla voidaan erotella 
käsitteet.

"Parhaiden käytäntöjen" vaihto
Parhaiden käytäntöjen vaihtoa varten on organisatorisesti useita vaihtoehtoja. Yksi vaihtoehto 
olisi, että projektiin osallistuvat tahot perustaisivat verkoston ja ylläpitäisivät sitä itse, tai 
vaihto voisi kuulua aluepolitiikasta vastaavalle pääosastolle, joka toteuttaisi tehtävän ilman 
verkostoa.

Vaihtoon liittyviä tehtäviä, kuten parhaiden käytäntöjen arviointia varten, Euroopan 
parlamentti suosittaa nykyisen hallinnon aikana luomaan aluepolitiikasta vastaavaan 
Euroopan komission pääosastoon yksikön, joka yhteistyössä alueiden verkoston kanssa 
arvioisi, keräisi ja vaihtaisi parhaita käytäntöjä ja joka olisi yhteyshenkilön ominaisuudessa 
käytettävissä niin tarjontaa kuin kysyntääkin koskevissa asioissa. Euroopan parlamentin 
mielestä ainoastaan tällaisen mallin avulla pitkäkestoinen, jatkuva, luotettava ja 
menestyksekäs parhaiden käytäntöjen vaihto on mahdollista Euroopan unionin 
koheesiopolitiikassa.

Hankkeita, joissa määritetään parhaita käytäntöjä koskevia tekijöitä (valinta)

Tutkimus ja kehitys / innovaatiot
– Mikromekaniikan ja diagnostiikan laserit (Liettua)
– NaMLab – Nanoelektroniikassa käytettävien materiaalien laboratorio (Saksa)
– Hiiliainesosien tutkimus (Slovakia)

Ympäristönsuojelu – ilmastonsuojelu – kestävä energiapolitiikka
– Ympäristöteknologian huippuosaamiskeskus (Slovenia)
– MOBIZENT – liikkumiskeskus, Burgenland (Itävalta)
– Pienen vesivoimalaitoksen jälleenrakentaminen (Slovakia)

Arvokkaiden työpaikkojen luominen
– "Brainhunt" – liiketoimintasuunnitelmakilpailu (Viro)
– Soluterapia- ja immunologiainstituutin rakentaminen Fraunhofiin (Saksa)
– Tietämyksen hallinnan välineiden kehittäminen pk-yrityksissä (Itävalta)
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Elinikäinen oppiminen
– Biotekniikan ammattilaiset – Saksa
– Koulutuksen ja koulutusympäristön kehittäminen, Narvan ammattikoulutuskeskus, Viro
– "People for modern office", Slovakia

Integroitu kaupunkikehitys
– Ongelmallisten kaupunkialueiden kehitys, Leipzigin itäosa (Saksa)
– Laajennushanke, Parque de las Ciencias, Granada (Espanja)
– Kaupunkikuvan vetovoiman lisääminen, Hörnum (Saksa)

Väestörakenteen kehitys
– Käsityöammattien henkilöstöhallinto (Saksa)
– Etätyö (Viro)
– BSR eHealth – integroidut alueelliset terveydenhuoltorakenteet: Itämeren alueen eTerveys 

(Saksa, Tanska, Ruotsi, Norja, Suomi, Latvia, Puola)

Rajojen yli tehtävä yhteistyö
– ECRN – kemian alueiden eurooppalainen verkosto (European Chemical Regions 

Network) (Espanja, Saksa, Viro, Puola, Alankomaat, Italia, Yhdistynyt kuningaskunta)
– Itämeren virtuaalikampus (Saksa, Tanska, Ruotsi, Suomi, Latvia, Liettua, Venäjä, Puola)
– "New Hansa"(Saksa, Tanska, Ruotsi, Suomi, Latvia, Liettua, Puola)

Julkisen ja yksityisen alan kumppanuudet
– "Brainhunt" – liiketoimintasuunnitelmakilpailu (Viro)
– NaMLab – Nanoelektroniikassa käytettävien materiaalien laboratorio (Saksa)
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