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ALUEIDEN KOMITEA

Alueiden komitean lausunto aiheista:
–

”Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille, talous- ja sosiaalikomitealle sekä
alueiden komitealle tietyistä yhteisön toimenpiteistä syrjinnän torjumiseksi”,

–

”Ehdotus: neuvoston direktiivi yhtäläistä kohtelua työssä ja ammatissa koskevista yleisistä
puitteista”,

–

”Ehdotus neuvoston direktiiviksi rodusta tai etnisestä alkuperästä riippumattoman yhtäläisen
kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta”, ja

–

”Ehdotus: neuvoston päätös syrjinnän torjumista koskevan yhteisön toimintaohjelman
perustamisesta vuosiksi 2001–2006”
(2000/C 226/01)

ALUEIDEN KOMITEA, joka

ottaa huomioon komission tiedonannon tietyistä yhteisön toimenpiteistä syrjinnän torjumiseksi
[KOM(1999) 564 lopull.],
ottaa huomioon ehdotuksen neuvoston direktiiviksi yhtäläistä kohtelua työssä ja ammatissa koskevista
yleisistä puitteista [KOM(1999) 565 lopull. – 1999/0225 CNS],
ottaa huomioon ehdotuksen neuvoston direktiiviksi rodusta tai etnisestä alkuperästä riippumattoman
yhtäläisen kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta [KOM(1999) 566 lopull. – 1999/0253 CNS],
ottaa huomioon ehdotuksen neuvoston päätökseksi syrjinnän torjumista koskevan yhteisön toimintaohjelman perustamisesta vuosiksi 2001–2006 [KOM(1999) 567 lopull. – 1999/0251 CNS],
ottaa huomioon neuvoston 19. tammikuuta ja 4. helmikuuta 2000 Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 265 artiklan ensimmäisen kohdan mukaisesti tekemät päätökset pyytää aiheesta alueiden
komitean lausunto,
ottaa huomioon työvaliokuntansa 2. kesäkuuta 1999 tekemän päätöksen antaa lausunnon valmistelu
valiokunta 5:n ”sosiaalipolitiikka, kansanterveys, kuluttajansuoja, tutkimus, matkailu” tehtäväksi,
ottaa huomioon 9. marraskuuta 1998 antamansa Grazin julistuksen,
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ottaa huomioon 13. kesäkuuta 1996 antamansa lausunnon Euroopan rotusyrjinnän vastaisesta vuodesta
1997 (CdR 156/96 fin (1)),
ottaa huomioon 12. kesäkuuta 1997 antamansa lausunnon rotusyrjinnästä, muukalaisvihasta ja antisemitismistä (CdR 80/97 fin (2)),
ottaa huomioon 11. maaliskuuta 1999 antamansa lausunnon rasismin vastaisesta toimintasuunnitelmasta
(CdR 369/98 fin (3)),
ottaa huomioon 16. syyskuuta 1999 antamansa lausunnon ikääntyvien ihmisten kansainvälisestä
vuodesta (CdR 442/98 fin (4)),
ottaa huomioon neuvoston direktiivin 97/80/EY todistustaakasta sukupuoleen perustuvissa syrjintätapauksissa (5),
ottaa huomioon valiokunta 5:n maaliskuun 6. päivänä 2000 hyväksymän lausuntoluonnoksen
CdR 513/99 rev. 1, jonka esittelijät olivat Agneta Grandberg (S, PPE) ja Peter Moore (UK, ELDR),
katsoo, että
kaikenlaisen syrjinnän torjuminen on oleellista, jotta Euroopan unionista kehittyy vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuva alue (määräys Euroopan yhteisöjen perustamissopimuksen 13 artiklassa ja
tavoitteenasettelu Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 2 artiklassa),
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 2 artiklassa yhdeksi unionin perustavoitteista asetetaan unionin
jäsenvaltioiden kansalaisten oikeuksien ja etujen suojelun lujittaminen,
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 29 artiklassa yhdeksi unionin tavoitteista asetetaan rotusyrjinnän
ja muukalaisvihan ehkäiseminen ja torjuminen,
Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 12 artiklassa nimenomaisesti kielletään kansalaisuuteen
perustuva syrjintä,
Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 13 artiklassa neuvostolle annetaan mahdollisuus komission
ehdotuksesta ja Euroopan parlamenttia kuultuaan toteuttaa tarvittavat toimenpiteet sukupuoleen,
rotuun, etniseen alkuperään, uskontoon tai vakaumukseen, vammaisuuteen, ikään tai sukupuoliseen
suuntautumiseen perustuvan syrjinnän torjumiseksi,
direktiiviehdotuksissa asetetaan yhteiset vähimmäisstandardit syrjinnältä suojelua varten ja annetaan
yksittäisille jäsenvaltioille mahdollisuus asettaa tiukempia suojeluvaatimuksia,
hyväksyi 12. ja 13. huhtikuuta 2000 pitämässään 33. täysistunnossa (huhtikuun 12. päivän kokouksessa)
seuraavan lausunnon.

1. Alueiden komitean näkemykset
1.1.
Alueiden komitea torjuu ehdottomasti kaikenlaisen
syrjinnän.
1.2.
Komitea palauttaa mieliin 9. marraskuuta 1998 antamansa Grazin julistuksen ja toistaa sen sisällön: komitea torjuu
( 1)
( 2)
( 3)
( 4)
( 5)

EYVL C 337, 11.11.1996, s. 63.
EYVL C 244, 11.8.1997, s. 58.
EYVL C 198, 14.7.1999, s. 48.
EYVL C 374, 28.12.1999, s. 36.
EYVL L 14, 20.1.1998, s. 6.

päättäväisesti kaikenlaiset liittoutumat ja poliittisen yhteistyön
paikallisella, alueellisella, jäsenvaltioiden tai Euroopan tasolla
sellaisten puolueiden kanssa, jotka antavat rasistisia tai muukalaisvihamielisiä lausuntoja, ja kehottaa kaikkia demokraattisia
puolueita ja kaikkia viranomaisia kaikilla tasoilla vastustamaan
tällaisten ryhmien ja rasististen liikkeiden toimintaa kaikin
käytössään olevin demokraattisin keinoin.

1.3.
Komitea laajentaa tässä yhteydessä Grazin julistuksen
kattamaan kaikki Euroopan yhteisön perustamissopimuksen
12 ja 13 artiklan käsittämät syrjintämuodot.
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OIKEUSPERUSTA JA LÄHEISYYSPERIAATE

VERTIKAALISTEN DIREKTIIVIEN TARVE

1.4.
Lisäksi komitea on tyytyväinen siihen, että komissio
pyysi ehdotuspaketista omaehtoisesti alueiden komitean lausunnon; komissio vahvistaa täten ehdotusten tärkeyden kansalaisten kannalta. Komitean mielestä Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 13 artiklan tulisi kuulua niihin aiheisiin,
joista on pyydettävä AK:n lausunto ja jotka edellyttävät
yhteispäätöstä Euroopan parlamentin kanssa. Nämä puutteet
tulisi korjata hallitustenvälisessä konferenssissa.

1.13. Komitea on tyytyväinen ehdotuspakettiin, jota se
pitää tärkeänä ensimmäisenä askeleena kohti Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 13 artiklan toteutumista. AK
pahoittelee kuitenkin, että komission vertikaalisten direktiivien
käyttöönottoa varten valitsemasta asteittaisesta lähestymistavasta saattaa syntyä vaikutelma, että syrjintäperusteiden välillä
vallitsee tärkeysjärjestys.

1.5.
Komissiota kehotetaan muodostamaan toimielinten
välinen syrjinnän vastainen työryhmä, jota AK suositteli Euroopan rasisminvastaisesta toimintasuunnitelmasta aiemmin antamassaan lausunnossa.
1.6.
Jäsenvaltioilla on 31. joulukuuta 2002 asti aikaa siirtää
direktiivit osaksi kansallista lainsäädäntöään. Euroopan komissiota kehotetaan kuitenkin ottamaan direktiivit huomioon
jo vuosien 2001 ja 2002 työllisyyspoliittisia suuntaviivoja
koskevissa ehdotuksissaan aina sen mukaan kuin jäsenvaltiot
toteuttavat direktiivien siirron.

1.14. Komitean mielestä Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 13 artiklan kattamista muista syrjinnän muodoista
(ikään, vammaisuuteen, uskontoon tai vakaumukseen ja sukupuoliseen suuntautumiseen perustuvasta syrjinnästä) olisi laadittava erillisiä direktiivejä (rodusta tai etnisestä alkuperästä
riippumatonta yhtäläistä kohtelua koskevan direktiivin johdantokappaleet laajennettaisiin viittaamaan myös sitä seuraaviin,
muunlaista syrjintää koskeviin lainsäädäntöehdotuksiin).
1.15. Komitean mielestä työ- ja ammattielämää koskevan
direktiiviehdotuksen sisältämä syrjinnän kieltäminen tulisi
ulottaa työntekijöiden elämänkumppaneihin (olivat he sitten
samaa tai eri sukupuolta) sekä erilaisiin perhetilanteisiin.

ALUE- JA PAIKALLISVIRANOMAISTEN ROOLI
1.7.
AK korostaa, että syrjinnän vastaisessa taistelussa on
kyse myös asenteiden ja arvojen muuttamisesta. Alue- ja
paikallisviranomaisilla on tärkeä rooli tässä asiassa, koska
ne toimivat ruohonjuuritasolla ja ovat tiiviissä yhteydessä
tavallisiin kansalaisiin.

1.16. Komitea tunnustaa, että opetuksen sisältö ja koulutusjärjestelmät kuuluvat jäsenvaltioiden toimivaltaan. Näin ollen
AK kehottaa jäsenvaltioita ulottamaan rodusta tai etnisestä
alkuperästä riippumatonta yhtäläistä kohtelua koskevan direktiivin soveltamisala koulutukseen. On aiheellista edistää kaikenlaista monikulttuuriseen yhteiskuntaan tähtäävää koulutusta, jotta lapset tottuisivat kulttuuriseen monimuotoisuuteen
mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

1.8.
Alue- ja paikallisviranomaiset ovat alueensa pääasiallisia työnantajia sekä tavaroiden ja palvelujen toimittajia, ja niillä
on tästä syystä näkyvä asema. Niiden tulisi toimia esimerkkinä
muille työnantajille sekä tavaroiden ja palvelujen toimittajille
soveltamalla hyviä toimintatapoja ja noudattamalla direktiivejä.

DIREKTIIVIN NOUDATTAMINEN

1.9.
Komitean mielestä vähemmistöryhmien mukaanottaminen poliittiseen elämään sekä valintamenettelyihin on
tärkeää kaikilla hallinnon tasoilla (paikallisella, alueellisella,
valtakunnallisella sekä Euroopan tasolla).

1.17. Komitean mukaan velvollisuudella seurata työvoiman
kokoonpanoa on merkittävä tietoisuutta lisäävä vaikutus.
Tästä syystä yksittäisiä työnantajia tai tavaroiden ja palvelujen
toimittajia (niin julkisia kuin yksityisiä) tulisi vaatia kirjaamaan,
seuraamaan ja arvioimaan direktiivien noudattamista. Tämä
vaatimus on pantava toimeen nykyisiä tietosuojastandardeja
noudattaen, eikä se saa tarjota keinoa tunnistaa yksittäisiä
työntekijöitä.

MÄÄRITELMÄT
1.10. Komitea kiinnittää huomiota syrjintäperusteita koskevien määritelmien tärkeyteen, jotta syrjinnän kohteeksi joutuneet nauttisivat todellista oikeudellista suojaa.
1.11. Se katsoo, että epäsuora syrjintä ja todistustaakka
sukupuoleen perustuvissa syrjintätapauksissa tulisi määrittää
ehdotetuissa direktiiveissä esitetyn mukaisesti.
1.12. Yhtäläistä kohtelua työssä ja ammatissa koskevan
direktiiviehdotuksen 5 artiklan f kohdan käsitelty ikäraja-asia
ei ole selvä, ja siksi kohta tulisi muotoilla uudestaan.

1.18. AK uskoo, että työntekijöiden lukumäärä ei riitä
mittaamaan kokonaisresursseja, vaikka pieniin ja suuriin yrityksiin tuleekin suhtautua eri tavoin tietyissä tilanteissa.
1.19. Komitea kannattaa rodusta tai etnisestä alkuperästä
riippumatonta yhtäläistä kohtelua koskevan direktiiviehdotuksen sisältämää vaatimusta riippumattomien elinten muodostamisesta (12 art.), koska ne tulevat olemaan äärettömän tärkeitä
yksittäisten syrjinnän uhrien tukemisessa. On kuitenkin valitettavaa, että edellä mainittu vaatimus riippumattomien elinten
muodostamisesta ei ulotu muihin syrjintäperusteisiin. Näin
ollen mahdollisesti esiintyvää moniperusteista syrjintää ei ole
käsitelty riittävästi.
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TOIMINTASUUNNITELMA
1.20. Komitean mielestä ehdotetun toimintaohjelman
yhtenä tavoitteena tulee olla moniperusteista syrjintää koskevan tiedon ja ymmärryksen lisääminen.
1.21. Syrjinnän torjumista koskevan ehdotetun toimintaohjelman toisen lohkon tulisi olla ehdotuksessa mainittujen
suurten Euroopan laajuisten organisaatioverkkojen lisäksi
pienten verkkojen ja eturyhmien ulottuvissa.

8.8.2000

1.26. Budjettivallan käyttäjiä kehotetaan varmistamaan,
että toimintaohjelmalla on asianmukainen rahoitus, että alueja paikallisviranomaiset voivat saada tukea ja että byrokratiaa
vähennetään (mitä alueiden komitea on useasti esittänyt).
1.27. Ehdotetun toimintaohjelman ja nykyisten ohjelmien
välinen yhteys on selitettävä yksityiskohtaisemmin, jotta synergiavaikutuksia ja täydentävyyttä voitaisiin parantaa ja jotta
toimintaohjelma ei syrjäytä nykyaloitteita eikä aiheuta toimintojen päällekkäisyyksiä.
KÄSIKIRJA

1.22. Alue- ja paikallisviranomaisten sekä muiden tiedontarjoajien tulee voida osallistua ehdotettuun toimintaohjelmaan täysipainoisesti, koska niillä on parhaat mahdollisuudet
lisätä tietoisuutta käsillä olevasta syrjinnäntorjuntapaketista.
1.23. Vaikka Euroopan tason syrjinnänvastaisilla verkoilla
on arvokas tehtävä, myös pienempiä, ruohonjuuritason organisaatiota tulisi kuulla, ja ne tulisi ottaa mukaan ehdotettuun
toimintaohjelmaan.
1.24. Ruohonjuuritason sidosryhmät tulisi ottaa mukaan
kaikkiin ehdotetun toimintaohjelman puitteissa rahoitettaviin
hankkeisiin; sen tulisi olla tärkeä edellytys yhteisön rahoituksen
saamiseen ohjelman piirissä.
1.25. Komitea pahoittelee, että sopimusten ja tukiehtojen
noudattamista ei käsitellä lainkaan rahoituksen osalta, ja se
kehottaa korjaamaan tämän puutteen.

1.28. AK aikoo julkaista syrjinnänvastaisia parhaita toimintatapoja sisältävän käsikirjan työnantajina toimivien paikallisviranomaisten käyttöön (komitea viittaa rotusyrjinnästä sekä
ikääntyvistä ihmisistä antamiinsa lausuntoihin, joissa ehdotetaan parhaiden toimintatapojen kokoamista). Käsikirjan on
tarkoitus sisältää esimerkkejä kaikkien jäsenvaltioiden aloitteista, jotka kattavat Euroopan yhteisön perustamissopimuksen
13 artiklassa eritellyt kuusi syrjintäperustetta.
AK:N HENKILÖSTÖPOLITIIKKA
1.29. AK:n pääsihteerin tulee arvioida komitean pääsihteeristön henkilöstöpolitiikkaa ja työntekijäkunnan profiilia ja
tehdä vuoden kuluessa työvaliokunnalle selonteko, josta käy
ilmi, ovatko AK:n säännöt ja toimintatavat uuden, tuonnempana voimaan tulevan lainsäädännön sanamuodon ja hengen
mukaiset, ja tuleeko AK:n ryhtyä uuden lainsäädännön vuoksi
erityistoimiin.

Bryssel 12. huhtikuuta 2000.
Alueiden komitean
puheenjohtaja
Jos CHABERT
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Alueiden komitean lausunto aiheesta ”Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi
tupakkatuotteiden valmistamista, esittämismuotoa ja myyntiä koskevien jäsenvaltioiden lakien,
asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä”
(2000/C 226/02)
ALUEIDEN KOMITEA, joka

ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tupakkatuotteiden valmistamista, esittämismuotoa ja myyntiä koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä, [KOM(1999) 594 lopull. – 1999/0244 COD],
ottaa huomioon neuvoston 15. helmikuuta 2000 Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 265 artiklan
ensimmäisen kohdan nojalla tekemän päätöksen pyytää aiheesta alueiden komitean lausunto,
ottaa huomioon työvaliokuntansa 2. kesäkuuta 1999 tekemän päätöksen antaa lausunnon valmistelu
valiokunta 5:n tehtäväksi,
ottaa huomioon valiokunta 5:n maaliskuun 6. päivänä 2000 hyväksymän lausuntoluonnoksen 32/2000
rev. 1, jonka esittelijä oli Tommaso Sodano, I, NI,
ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 95 artiklan, jonka 1 kohdassa todetaan, että
”neuvosto toteuttaa – – sisämarkkinoiden toteuttamista ja toimintaa koskevat toimenpiteet jäsenvaltioiden
lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämiseksi”,
ottaa huomioon perustamissopimuksen 95 artiklan 3 kohdan, jonka mukaan ”komissio perustaa – –
terveyttä, turvallisuutta, ympäristönsuojelua tai kuluttajansuojaa koskevat ehdotuksensa suojelun korkeaan tasoon ottaen erityisesti huomioon kaiken tieteelliseen tietoon perustuvan uuden kehityksen”,
hyväksyi 12. ja 13. huhtikuuta 2000 pitämässään 33. täysistunnossa (12. päivän kokouksessa) seuraavan
lausunnon.
Alueiden komitea

1. suhtautuu myönteisesti käsillä olevaan ehdotukseen direktiiviksi, joka on syntynyt yhteisestä tarpeesta lähentää
tupakkatuotteiden valmistamista, esittämismuotoa ja
myyntiä koskevia jäsenvaltioiden lakeja, asetuksia ja hallinnollisia määräyksiä, jotta poistetaan kauppaa ja siten
sisämarkkinoiden toimintaa mahdollisesti haittaavat erot.

2. korostaa, että ehdotetun direktiivin tavoitteena on kansanterveyden suojelun tasokkuus, ja sillä pyritään alentamaan
savukkeista poltettaessa syntyvien tervan, nikotiinin ja
hiilimonoksidin määriä poltetun tupakan haittavaikutusten
vähentämiseksi.

3. painottaa, että kyseisen tavoitteen merkittävyys edellyttää
käytettyjen välineiden huolellista ja harkittua arviointia,
jotta ne olisivat mahdollisimman tehokkaita ja takaisivat
odotetut tulokset.

4. katsoo aiheelliseksi ilmoittaa komissiolle, että on harkittava
myös muita, merkittävämpiä toimintamuotoja kansanter-

veyden suojelemiseksi (tupakoinnin osalta) sekä tupakoimattomien henkilöiden suojelun osalta, esimerkiksi tupakointikieltoa yleisillä paikoilla ja työpaikoilla, ja poistettava
nyt käsiteltävällä direktiivillä etupäässä olemassa olevia
eroja sisämarkkinoiden toiminnan sääntelemiseksi.

5. katsoo, että toteutettavia välineitä arvioitaessa olisi kuitenkin toivottavaa pohtia – komission jo ilmaisemien ajatusten mukaisesti (1) – myös niiden vaikutuksia tupakan
tuotantoon sekä mahdollisia talousvaikutuksia etenkin
jäsenvaltioissa, jotka katsovat tupakan olevan yhden
tärkeimmistä tulonlähteistään, ja katsoo, että nykytilanteesta, jossa EU tukee samanaikaisesti sekä tupakoinnin vastaisia toimia että tupakanviljelyä, on päästävä mahdollisimman nopeasti eroon ja että EU:n tulee näin ollen tehdä
kaikkensa auttaakseen tupakanviljelijöitä vaihtamaan viljelylajiketta tai siirtymään muunlaisen elinkeinon harjoittamiseen.

(1) Komissio myöntää ristiriidan tupakankulutuksen vähentämistä
koskevan yhteisön politiikan ja raakatupakan tuotannon samanaikaisen tukemisen välillä ja huomauttaa kertomuksessaan, että
tuen poistaminen tupakantuottajilta aiheuttaisi vakavia seurauksia
tupakantuotantoon ja jalostukseen sidoksissa oleville noin
200 000 työntekijälle [KOM(96) 554 lopull].

C 226/6

FI
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6. huomauttaa, että nyt ehdotettu direktiivi olisi vaikutuksiltaan voimassa olevien säädösten kodifiointia laajempi, sillä
se sisältää uusia toimia, joita on asiaan liittyvien tekijöiden
monitahoisuuden vuoksi arvioitava perinpohjaisesti.

prosentuaalinen osuus pakkauksen pinnasta mukautetaan
viestityypin mukaan ja harkitaan perusteellisesti myös
nykyistä yksityiskohtaisemman tiedon antamista; käytettävistä väreistä annetuissa ohjeissa riittänee maininta selkeästi erottuvista väreistä viestin esiin tuomiseksi.

7. on tyytyväinen komission ehdotukseen, jonka mukaan on
laskettava myös muiden vahingollisten aineiden (kemialliset lisäaineet) määrät tupakkatuotteissa; näin pyritään

11. on yhtä mieltä komission kanssa siitä, että ilmaisut
”vähätervainen”, ”kevyt”, ”erittäin kevyt”, ”mieto” tai muut
vastaavat ilmaisut antavat vaikutelman, että tietty tuote on
muita vaarattomampi.

a) nostamaan kansanterveyden suojelutasoa.
b) parantamaan ja yhdenmukaistamaan tiedotusta jäsenvaltioissa sekä edistämään sisämarkkinoiden toimintaa
haittaavien esteiden poistamista.
8. ehdottaa erityisesti kohdan b osalta yhteisen luettelon
laatimista lisäaineista ja unionin kaikissa jäsenvaltioissa
sovellettavan analyysimenetelmän osoittamista, jotta
vältettäisiin erot jäsenvaltioiden säännöksissä, sillä ehdotetun direktiivin päätarkoitus on niiden lähentäminen.
9. ei pidä ehdotetun direktiivin 6 artiklassa säädettyjen merkintöjen suhteen ehdotettuja toimia tyydyttävinä; on nimittäin syytä epäillä sekä viestin sävyn (”tupakointi on hengenvaarallista”, ”tupakointi voi olla hengenvaarallista”) että sen
muodon psykologisen vaikutuksen tehokkuutta.
10. ehdottaa oikean ja yhdenmukaisen tiedon antamiseksi
tuotteen ainesosista, että merkinnöille varatun pinta-alan

12. on sitä mieltä, että merkintöjä olisi täydennettävä siten,
että tuotteen ainesosien määrät ilmoitetaan selkeästi; tätä
varten sellainen yhteisönlaajuinen yhtenäinen luokittelu
saattaisi olla asianmukainen, jossa määriteltäisiin erilaisin
värein ja vakiintunein tavoin tuotteen eri ainesosien
määrät.
13. toivoo kuitenkin, että tupakanviljelyalueiden asteittainen
köyhtyminen ehkäistään tehokkain rahoitusvälinein, joilla
tuetaan keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä vaihtoehtoista
viljelyä; vaihtoehtoinen viljely ei missään tapauksessa kiinnosta tupakantuottajia lyhyellä aikavälillä, joten on myös
pohdittava tukimuotoja tupakkaa jalostavien yritysten toiminnan muuttamiseksi.
14. toivoo, että työllisyyttä ja kansanterveyttä kehitettäisiin
rinnakkain, koska molemmat ovat hyvin tärkeitä kysymyksiä.
15. pahoittelee, että komissio ei ole sisällyttänyt alueiden
komiteaa niiden toimielinten joukkoon, joille se aikoo
antaa kertomuksen direktiivin soveltamisesta; komitea
pyytääkin, että puute korjataan direktiivin lopullisessa
tekstissä.

Bryssel 12. huhtikuuta 2000.
Alueiden komitean
puheenjohtaja
Jos CHABERT
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Alueiden komitean lausunto aiheesta ”Valkoinen kirja elintarvikkeiden turvallisuudesta”
(2000/C 226/03)

ALUEIDEN KOMITEA, joka

ottaa huomioon komission valkoisen kirjan elintarvikkeiden turvallisuudesta KOM(1999) 719 lopullinen,
ottaa huomioon komission 28. tammikuuta 2000 perustamissopimuksen 265 artiklan ensimmäisen
kohdan mukaisesti tekemän päätöksen pyytää aiheesta alueiden komitean lausunto,
ottaa huomioon alueiden komitean puheenjohtajan 4. huhtikuuta 2000 tekemän päätöksen antaa
lausunnon valmistelu valiokunta 5:n ”sosiaalipolitiikka, kansanterveys, kuluttajansuoja, tutkimus, matkailu” tehtäväksi,
ottaa huomioon puheenjohtajansa 5. huhtikuuta 2000 tekemän päätöksen nimetä työjärjestyksen
40 artiklan 2 kohdan mukaisesti yleisesittelijöiksi Diane Bunyanin (UK, PSE) ja Guido Gonzin (I, PPE),
ottaa huomioon valiokunta 5:n ”sosiaalipolitiikka, kansanterveys, kuluttajansuoja, tutkimus, matkailu”
sekä valiokunta 2:n ”maatalous, maaseudun kehittäminen, kalatalous” työjärjestyksen 40 artiklan
3 kohdan mukaisesti käymän, lausunnon aihetta kartoittavan yleiskeskustelun,
ottaa huomioon alueiden komitean jäsenten halun tukea sellaista EU:n elintarvikepolitiikkaa, jossa
kuluttajien terveyden suojelu on korkeatasoista,
ottaa huomioon elintarvikkeiden turvallisuutta koskevat maininnat tiedonannossa ”Komission tiedonanto
Euroopan parlamentille, neuvostolle, talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle – Strategiset
tavoitteet vuosina 2000–2005 ’Uuden Euroopan hahmotteleminen’” (KOM(2000) 154 lopullinen),
hyväksyi 12. ja 13. huhtikuuta 2000 pitämässään 33. täysistunnossa (huhtikuun 12. päivän kokouksessa)
seuraavan lausunnon.
Alueiden komitea

1. pitää tervetulleena komission vakaata päätöstä kehittää ja
toteuttaa sellaista EU:n elintarvikepolitiikkaa, jonka avulla
varmistetaan korkeimpien mahdollisten standardien soveltaminen elintarvikkeiden turvallisuuden alalla

2. on komission kanssa yhtä mieltä siitä, että viimeaikaiset
elintarvikkeisiin ja rehuihin liittyneet kriisit ovat horjuttaneet ihmisten luottamusta elintarvikkeiden turvallisuuteen
ja nykyisten elintarviketurvallisuuden valvontatoimenpiteiden tehokkuuteen EU:ssa; samaan aikaan ne ovat aiheuttaneet huomattavia menetyksiä maataloustuottajille, terveysriskinä pidettyjen tuotteiden kysynnän heikennyttyä

3. katsoo, että tärkeä askel luottamuksen palauttamiseksi on
asettaa kuluttajan etu selkeästi kaikkia muita intressejä
tärkeämpään asemaan turvallisuuskysymyksissä; tätä ilmentää komission päätös siirtää vastuu kaikista elintarviketurvallisuuteen liittyvistä asioista terveys- ja kuluttajaasioista vastaavalle komission jäsenelle

4. on samaa mieltä siitä, että elintarviketurvallisuuden perusperiaatteiden ja kansalaisten luottamuksen tulee perustua
monipuoliseen ja yhtenäiseen lähestymistapaan, joka kattaa koko tuotantoketjun ”maatilalta ruokapöytään”; tähän
kuuluvat
–

kaikkien toimien ja lausuntojen avoimuus

–

mahdollisimman selkeän ja ymmärrettävän tiedon tarjoaminen, jotta kuluttajat voivat tehdä perusteltuja
valintoja

–

elintarvikkeiden, raaka-aineiden ja rehun valmistusaineiden tehokas jäljitettävyys kautta koko tuotantoketjun aina kulutukseen asti; sen varmistaminen, että
kaikki valmistusaineet voidaan tunnistaa kaikissa tuotantovaiheissa

–

ennalta varautumisen periaatteen soveltaminen tarpeen
mukaan

5. katsoo, että riskianalyysin asianmukaista soveltamista on
pidettävä EU:n tulevan elintarviketurvallisuuspolitiikan perustana
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6. toteaa, että on tarpeen tunnustaa elintarvikkeiden tuotantoa ja makua koskevien alueellisten ja paikallisten perinteiden ja tapojen moninaisuus sekä kulttuurinen ja taloudellinen merkitys ja kunnioittaa niitä ja pyrkiä siksi aina
löytämään sopiva tasapaino kuluttajan turvallisuuden ja
kuluttajan valinnanvaran välillä

7. katsoo, että erilaisten paikallisten ruoka-aineiden tunnetuksi tekeminen ja niiden tuotannon tukeminen ovat hyvä
tapa tarjota kuluttajille terveellisiä elintarvikkeita ja auttaa
samalla monien maaseutualueiden taloutta

8. kannattaa näkemystä, jonka mukaan elintarviketurvallisuuden valvontaa koskevat toimenpiteet on pantava täytäntöön johdonmukaisesti ja tehokkaasti; tähän päästään
varmistamalla mahdollisimman tehokas toimeenpano
kaikkialla EU:ssa

9. yhtyy ajatukseen, että turvallisuusnormien noudattamista
voidaan parantaa, kun tuetaan ja autetaan elintarvikkeiden
tuottajia ottamaan käyttöön tehokkaita laadunvarmistusjärjestelmiä

10. tunnustaa, että pienten ja keskisuurten yritysten erityistarpeita tulee ymmärtää; tämän ei kuitenkaan pidä antaa
vaarantaa kuluttajien turvallisuutta

11. katsoo, että maatalouslainsäädäntö on jäljempänä saatettava ajan tasalle, jotta voidaan taata elintarvikkeiden turvallisuus sekä maataloustuottajille annettava ammatillinen
uudelleenkoulutus ja tekninen tuki

12. kehottaa komissiota tunnustamaan alue- ja paikallisviranomaisten keskeisen aseman elintarvikkeiden turvallisuuteen kohdistuvien riskien arvioinnissa omalla seudullaan,
ryhdyttäessä toimenpiteisiin riskin minimoimiseksi sekä
tiedotettaessa ja annettaessa neuvoja paikallisille kuluttajille, elintarvikkeiden tuottajille ja jakelijoille

13. huomauttaa, että ruokavalioon, ravitsemukseen ja terveyteen liittyvät riskit vaikuttavat sosiaalisesti syrjäytyneisiin
ja heikossa asemassa oleviin kuluttajiin suhteellisesti huomattavasti enemmän; tästä syystä heidän erityistarpeisiinsa
tulee kiinnittää nimenomaisesti huomiota elintarvikepolitiikkaa suunniteltaessa ja toteutettaessa

14. katsoo, että vaikka elintarvikemerkintöjä onkin epäilemättä
parannettava, jotta kuluttaja voi tehdä perusteltuja
päätöksiä siitä mitä aikoo syödä, on myös tärkeää, että
elintarvikkeita koskeva tieto on helposti ymmärrettävää ja
siten hyödyllistä päätöksiä tekevälle kuluttajalle

8.8.2000

15. korostaa, että elintarvikkeiden, valmistusaineiden ja rehujen jäljitettävyyden periaatteen soveltaminen kautta koko
elintarvikeketjun on välttämätöntä sen varmistamiseksi,
että kuluttajat voivat luottaa elintarvikkeista annettuihin
tietoihin

16. kannattaa ehdotusta perustaa Euroopan elintarvikeviranomainen, sillä tämä olisi osoitus EU:n ja jäsenvaltioiden
sitoumuksesta asettaa elintarvikkeiden turvallisuus
tärkeimpään asemaan; komitean mielestä ehdotukset antavat mahdollisuuden tarkastella perusteellisesti uudelleen
EU:n elintarviketurvallisuusvalvontaa ja koordinointia ja
nykyaikaistaa niitä

17. kehottaa komissiota avoimuuden kulttuurin luomiseksi
pohtimaan, kuinka kaikkien jäsenvaltioiden kuluttajat olisivat edustettuina Euroopan elintarvikeviranomaisen organisaatiossa ja kuinka huomioitaisiin Euroopan maanviljelijöiden sekä elintarvikkeiden valmistajien ja jakelijoiden mielipiteet

18. kehottaa komissiota varmistamaan, että käytössä on
riittävästi resursseja, jotta Euroopan elintarvikeviranomaisesta voi tulla korkeatasoinen tieteellisen asiantuntemuksen
keskus ja jotta se voi hoitaa tehokkaasti sille ehdotettuja
tärkeitä tehtäviä

19. huomauttaa, että on tarpeen selkeyttää Euroopan elintarvikeviranomaisen (kunhan sen muoto hahmottuu) ja jäsenvaltioiden nykyisten tai suunnitteilla olevien kansallisten
elintarvikeviranomaisten välistä suhdetta, jotta Euroopan
elintarvikeviranomaisen työ täydentää näiden elinten toimintaa eikä merkitse päällekkäisen työn tekemistä; erityisesti tulee luoda selkeä tehtävähierarkia, jotta jäsenvaltioiden elintarvikeviranomaiset tietävät varmasti vastuualueensa; myös kuluttajat voivat näin luottaa enemmän
saamiinsa ohjeisiin ja kyseisten viranomaisten toiminnan
tehokkuuteen

20. on samaa mieltä siitä, että Euroopan elintarvikeviranomaisen tuoma todellinen lisäarvo on peräisin sen roolista
korkealaatuisen tiedon keräämisen, analysoinnin ja jakelun
koordinoijana, erityisesti hätätilanteissa

21. katsoo, että kaikissa jäsenvaltioissa on järjestettävä asianmukainen ihmis- ja eläinravintoa koskeva otanta- ja analysointiohjelma; tämä on tärkeää sekä elintarvikkeiden turvallisuuden takaamiseksi että eurooppalaisten tuottajien
suojelemiseksi epäterveeltä kilpailulta; mikäli huoleen ilmenee aihetta, on ryhdyttävä viipymättä toimiin, joihin
kuuluvat julkisille viranomaisille tiedottaminen sekä mahdollisuus pysäyttää tuonti EU:n ulkopuolisista maista
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22. on yhtä mieltä siitä, että EU:n tehokkaan elintarviketurvallisuuspolitiikan on pädettävä kaikkiin Euroopan unionissa
kulutettuihin elintarvikkeisiin – ei ainoastaan EU:ssa tuotet-
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tuihin elintarvikkeisiin – tästä syystä samoja monipuolisia
ja tehokkaita tarkastuksia on sovellettava kaikkiin EUalueelle tuotaviin elintarvikkeisiin ja rehuihin.

Bryssel 12. huhtikuuta 2000.
Alueiden komitean
puheenjohtaja
Jos CHABERT

Alueiden komitean lausunto aiheesta ”Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi
nautaeläinten tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmän käyttöönottamisesta sekä naudanlihan ja
naudanlihatuotteiden merkitsemisestä ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 820/97 kumoamisesta”
(2000/C 226/04)
ALUEIDEN KOMITEA, joka

ottaa huomioon ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi nautaeläinten tunnistus- ja
rekisteröintijärjestelmän käyttöönottamisesta sekä naudanlihan ja naudanlihatuotteiden merkitsemisestä
ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 820/97 kumoamisesta (KOM(1999) 487 lopullinen – COD 99/0204) (1),
ottaa huomioon neuvoston 12. marraskuuta 1999 perustamissopimuksen 265 artiklan ensimmäisen
kohdan sekä 152 artiklan nojalla tekemän päätöksen pyytää aiheesta alueiden komitean lausunto,
ottaa huomioon työvaliokuntansa 17. marraskuuta 1999 tekemän päätöksen antaa lausunnon valmistelu
valiokunta 2:n ”Maatalous – Maaseudun kehittäminen – Kalatalous” tehtäväksi,
ottaa huomioon puheenjohtajansa 6. tammikuuta 2000 tekemän päätöksen nimittää Sir Simon Day
(Devonin kreivikunnanvaltuutettu, UK/PPE) yleisesittelijäksi valmistelemaan lausuntoa aiheesta alueiden
komitean työjärjestyksen 39 artiklan mukaisesti,
ottaa huomioon valiokunta 2:n helmikuun 24. päivänä 2000 hyväksymän lausuntoluonnoksen
CdR 525/99 rev. 1, jonka yleisesittelijä oli Sir Simon Day,
hyväksyi 12. ja 13. huhtikuuta 2000 pitämässään 33. täysistunnossa (huhtikuun 12. päivän kokouksessa)
seuraavan lausunnon.
1. Taustaa

1.1.
BSE-kriisi ja muut elintarvikkeiden turvallisuutta koskevat epäilykset ovat kasvattaneet poliittista painetta ja saaneet
kuluttajat vaatimaan sellaisia merkintäjärjestelmiä, jotka mahdollistavat tuotteen jäljittämisen tuotantoketjussa alkuperätilalle saakka ja antavat todistettavat takuut erityisesti naudanlihatuotteiden turvallisesta alkuperästä.

1.2.
Komission vastaus näihin kysymyksiin oli naudanlihan
merkintäjärjestelmä, joka otettiin käyttöön vuonna 1998 neuvoston asetuksella (EY) N:o 820/97 (2). Hyväksymällä järjestelmä ennakolta pyritään siihen, että voidaan vastata kaikkiin
ostajan tekemiin valituksiin tuoreen tai pakastetun naudantai vasikanlihan alkuperästä, ominaisuuksista tai tuotantoolosuhteista, kunhan käytössä on itse paikalla toteutettava
valvontajärjestelmä. Hyväksyntää ei tarvita, jos merkinnässä
annetaan asiakkaalle ainoastaan perustietoja hinnasta ja leikkuusta.

(1) EYVL C 376 E, 28.12.1999, s. 42.

(2) Neuvoston asetus (EY) N:o 820/97, annettu 21 päivänä huhtikuuta 1997, nautaeläinten tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmän sekä
naudanlihan ja naudanlihatuotteiden merkitsemisen käyttöönottamisesta (EYVL L 117, 7.5.1997, s. 1).
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1.3.
Nykyistä järjestelmää pidettiin alusta alkaen väliaikaisena toimenpiteenä odotettaessa pakollisen järjestelmän käyttöönottoa, ja sen oli määrä päättyä 31. joulukuuta 1999.
Tähän mennessä ehdotetuista pakollisista toimenpiteistä ei
ole päästy sopimukseen. Tästä syystä neuvosto on jatkanut
nykyisen vapaaehtoisen järjestelmän soveltamista elokuun
31. päivään 2000 saakka siinä toivossa, että viimeistään silloin
päästään sopimukseen pakollisista toimenpiteistä, joilla järjestelmä voidaan korvata. Tällä välin elintarvikkeiden merkintää
koskevia EU:n yleisiä standardeja sovelletaan myös naudanlihaan, jotta vältetään oikeudellisen tyhjiön syntyminen.

2. Komission ehdotukset
2.1.
Naudanlihan pakollinen merkintäjärjestelmä on tarkoitus ottaa käyttöön kahdessa vaiheessa.
2.1.1. Ensimmäinen vaihe: syyskuun 1. päivästä 2000
lähtien tuoretta tai pakastettua naudan- tai vasikanlihaa kaupan
pitävien toimijoiden ja organisaatioiden on sisällytettävä merkintään seuraavat tiedot:
–

yksilöllinen jäljityskoodi, joka voi olla sen yksittäisen
eläimen tunnistusnumero (korvamerkki), josta liha on
peräisin, tai eläinryhmän tunnistusnumero

–

alue, jäsenvaltio tai kolmas maa, jossa teurastamo ja ruhon
luuttomaksi leikannut leikkaamo sijaitsevat

–

teurastamon ja leikkaamon hyväksymisnumerot

–

teurastuspäivä

–

eläimen luokka (ts. härkä, sonni, hieho jne.)

–

lihan raakakypsytyksen ihanteellinen vähimmäisaika.

2.1.2. Toinen vaihe: tammikuun 1. päivästä 2003 alkaen
merkinnöissä tulisi ilmoittaa myös
–

jäsenvaltio, alue, tila tai kolmas maa, jossa eläin on
syntynyt

–

jäsenvaltiot, alueet, tilat tai kolmannet maat, joissa eläin
on lihotettu

–

jäsenvaltio, alue, teurastamo tai kolmas maa, jossa eläin on
teurastettu

–

jäsenvaltio, alue, leikkaamo tai kolmas maa, jossa ruho on
leikattu luuttomaksi.

2.2.
Komission ehdotuksen mukaan on säädettävä seuraavista asioista:
–

jäsenvaltioille asetettava velvoite toteuttaa valvontatoimia

–

jäsenvaltioiden välinen tiedonvaihto

–

komission toteuttama lisävalvontajärjestelmä.
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Ehdotuksen mukaan olisi sallittua käyttää myös eräitä laajempia maantieteellisiä merkintöjä; esimerkiksi silloin kun kaikki
edellä mainittu tapahtuu
–

yhdessä tai useammassa jäsenvaltiossa, merkintänä olisi
’alkuperä: EY’

–

kolmannessa maassa ja EY:ssä, merkintänä olisi ’alkuperä:
EY ja muu kuin EY’

–

yhdessä tai useammassa kolmannessa maassa, merkintänä
olisi ’alkuperä: muu kuin EY’.

3. Nautaeläinten tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmän
sekä naudanlihan merkitsemisen välttämättömyys
3.1.
Alueiden komitea on tyytyväinen Euroopan parlamentin ja neuvoston ehdotukseen asetukseksi, jolla säädettäisiin
sekä nautaeläinten tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmän käyttöönottamisesta että naudanlihan merkitsemisestä, ja aikoo
seurata tilannetta aktiivisesti.
3.2.

Kyseinen järjestely on

–

yhtäältä vastaus kuluttajien huoleen heidän kuluttamiensa
elintarvikkeiden turvallisuudesta. Heidän tässä asiassa sekä
paikallisella että valtakunnallisella tasolla vaatimansa avoimuus on aiheellista ulottaa Euroopan tasolle.

–

toisaalta selvä kehys nautakarjan pitäjille sekä kauppiaille
ja jalostajille, joiden toimintaan naudanlihan ja naudanlihatuotteiden markkinoiden epävakaus on vaikuttanut. Sen
avulla vähennetään tätä hullun lehmän taudista johtuvaa
epävakautta.

3.3.
Kaikkialla Euroopassa kuluttajat odottavat samaa avoimuutta kuluttamiensa elintarvikkeiden suhteen. Tämä koskee
erityisesti naudanlihaa. Siksi alueiden komitea katsoo, että
asiassa on syytä ryhtyä yhteisönlaajuisiin toimiin. Yhdelläkään
jäsenvaltiolla ei ole oikeutta jättää ryhtymättä toimiin, joilla
pyritään takaamaan kansalaisille tarjottavien elintarvikkeiden
turvallisuus.
3.4.
Jotta menetelmä ja merkitseminen olisivat kuluttajan
kannalta avoimia, tulisi pakollisten tietojen rajoittua
välttämättömimpään. Tietoja ”teurastamon ja leikkaamon
hyväksymisnumerot” ja ”lihan raakakypsytyksen ihanteellinen
vähimmäisaika” ei tulisi mainita tässä yhteydessä, sillä ne eivät
lisää avoimuutta kuluttajan kannalta.
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3.5.
Pakollisen tunnistusjärjestelmän toinen vaihe tulisi
mahdollisuuksien mukaan toteuttaa samanaikaisesti ensimmäisen vaiheen kanssa. Ainakin kaavailtua siirtymäaikaa tulisi
lyhentää vuodella tammikuun 1. päivään 2002.
3.6.
Vapaaehtoisesta tunnistusjärjestelmästä
saatujen
myönteisten kokemusten perusteella tulisi sertifioitujen valvontayritysten voida myös tulevaisuudessa valvoa järjestelmää.
Kyseisissä jäsenvaltioissa julkisten tahojen valvonta voitaisiin
siten rajoittaa valvontayritysten tarkastukseen sekä kaupan
olevien elintarvikkeiden valvontaan.

4. Kuluttajien rauhoittamiseksi annettavat ja mahdollisen tartunnan hoitoa koskevat merkinnät
4.1.
Jotta eurooppalaisten kuluttajien luottamus heille tarjottavan naudanlihan laatuun palautuisi, asiaa on selvitettävä
mahdollisimman usein toistuvin ja selkein merkinnöin. Näin
ollen komitea ei voi hyväksyä parlamentille ja neuvostolle
tehtyä ehdotusta siltä osin kuin siinä sallitaan eläinten tunnistus
ryhmittäin tai erissä ja sallitaan lisäksi niin yleisten ilmausten
kuin ”EY:stä peräisin oleva” tai ”muualta kuin EY:stä peräisin
oleva” käyttö. Näistä yksittäisiä eläimiä ja tiettyä alkuperää
koskevista merkinnöistä on hyötyä muillekin kuin kuluttajille:
ne ovat terveyskriisin sattuessa välttämättömiä saastuneiden
tuotteiden markkinoilta poistamista ajatellen.
4.2.

Näin ollen on tärkeää, että

–

asetusehdotuksessa määritettyä järjestelyä sovelletaan
mahdollisimman laajalti ja poikkeuksia välttäen: kaikkialla
Euroopan unionissa tuotettavalle naudanlihalle on taattava
laatu- ja terveysstandardit.

–

kuluttajat tietävät merkintöjen perusteella, mitä he ostavat
ja mistä liha on peräisin. Tähän päästään mainitsemalla
eläimen syntymäpaikka, niiden kasvatus-, lihotus- tai ruokinta- ja teurastuspaikka.

4.3.
Ruohonjuuritasolla vaikuttava alueiden komitea vakuuttaa jälleen, että kuluttajien turvallisuus on sen ensisijainen
tavoite. Se on ollut samalla kannalla muissakin yhteyksissä,
edellisen kerran 18. marraskuuta 1999 antamassaan lausunnossa ”Komission tiedonanto – Kuluttajapolitiikan toimintasuunnitelma 1999–2001” (CdR 181/99 fin).
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5. Päätelmät
5.1.
Alueiden komitea kannattaa periaatetta nautaeläinten
tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmän käyttöönottamisesta sekä
naudanlihan ja naudanlihatuotteiden merkitsemisestä. Merkinnät tulee rajoittaa välttämättömiin, helposti saataviin ja
kuluttajille olennaisiin tietoihin. Pakollisen merkintäjärjestelmän ensimmäisessä vaiheessa (1.9.2000) eläimen luokka ja
lihan vähimmäiskypsytysaika olisi jätettävä merkitsemättä.
Joka tapauksessa on välttämätöntä saada tietää, millä alueella
eläin on syntynyt, kasvanut ja lihotettu, sekä missä se on
teurastettu.
5.2.
AK:n mielestä pakollisten merkintöjen toimeenpanon
tulisi kuitenkin tapahtua hyväksyttyjen järjestelmien piirissä
kuten tähänkin asti. Myös yksityisten valvontalaitosten suorittaman valvonnan tulisi säilyä ennallaan.
5.3.
AK korostaa, että on välttämätöntä palauttaa kuluttajien ja naudanlihan tuottajien välinen luottamus yhteisönlaajuisesti säädetyllä avoimella ja yleisellä järjestelyllä, joka vastaa
kuluttajien yleistä tarvetta saada käyttöönsä mahdollisimman
tarkkoja tietoja kuluttamiensa elintarvikkeiden alkuperästä ja
taatusta turvallisuudesta.
Näin ollen AK on sitä mieltä, että kohdan 2.2 toisessa alakohdassa mainittu komission ehdotus maantieteellisistä merkinnöistä ei vastaa vaatimusta tarkoista tiedoista. Se ehdottaakin,
että kulloinenkin unionin ulkopuolinen valtio, jäsenvaltio tai
asianomainen alue mainitaan nimeltä.
5.4.
Komitea kannattaa lisäksi sitä, että naudanlihan alkuperätiedot, joissa mainitaan jäsenvaltion lisäksi myös alue,
sallitaan tulevaisuudessa myös silloin, kun kyseessä ei ole
asetuksen (ETY) N:o 2081/92 (maantieteellisten merkintöjen
ja alkuperänimitysten suoja) mukainen maantieteellinen merkintä (1).
5.5.
AK suosittaa, että järjestely toteutetaan mahdollisimman nopeasti. Siten voidaan lievittää asiasta tiettyjen jäsenvaltioiden välillä vallitsevaa jännitystä, joka vaarantaa sekä naudanlihan tuottajien että kuluttajien toivoman luottamuksen
palautumisen. Komitea katsoo, että olisi hyvä välttää mahdollisuuksien mukaan asetuksen tarkoittaman järjestelmän vaiheittaista täytäntöönpanoa.
(1) EYVL L 208, 24.7.1992, s. 1.

Bryssel 12. huhtikuuta 2000.
Alueiden komitean
puheenjohtaja
Jos CHABERT
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Alueiden komitean lausunto aiheesta ”Komission tiedonanto – Yhteinen strategia sosiaalisen
suojelun uudistamiseksi”
(2000/C 226/05)
ALUEIDEN KOMITEA, joka

ottaa huomioon komission tiedonannon aiheesta ”Yhteinen strategia sosiaalisen suojelun uudistamiseksi”
(KOM(1999) 347 lopull.),
ottaa huomioon komission 19. heinäkuuta 1999 perustamissopimuksen 265 artiklan 1 kohdan nojalla
tekemän päätöksen pyytää aiheesta alueiden komitean lausunto,
ottaa huomioon komitean työvaliokunnan 2. kesäkuuta 1999 tekemän päätöksen antaa lausunnon
valmistelu valiokunta 5:n ”sosiaalipolitiikka, kansanterveys, kuluttajansuoja, tutkimus, matkailu”
tehtäväksi,
ottaa huomioon alueiden komitean antaman lausunnon (CdR 277/98 fin) (1), jonka aiheena on komission
tiedonanto sosiaalialan toimintaohjelmasta vuosiksi 1998–2000,
ottaa huomioon neuvoston 17. joulukuuta 1999 tekemät päätelmät yhteistyön lujittamisesta sosiaalisen
suojelun uudistamiseksi ja parantamiseksi (2),
ottaa huomioon komission työohjelman vuodeksi 2000 (KOM(2000) 155 lopull.),
ottaa huomioon Portugalin puheenjohtajuuskauden ohjelman,
ottaa huomioon valiokunta 5:n maaliskuun 6. päivänä 2000 hyväksymän lausuntoluonnoksen CdR
481/99 rev. 2, jonka esittelijä oli Martine Buron (F, PSE),
katsoo, että Euroopan unionin on varmistettava taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen rinnakkainen
eteneminen ja että tätä tavoitetta ajatellen talouspolitiikkaa, työllisyyspolitiikkaa ja sosiaalista suojelua on
käsiteltävä kokonaisvaltaisesti ja koordinoidusti,
katsoo, että eurooppalaiseen yhteiskuntamalliin kohdistuu useita haasteita ja että sen uudistaminen on
välttämätöntä heikentämättä kuitenkaan sosiaalisen suojelun tasoa ja kehittämällä sitä kohti osallisuutta
edistävää yhteiskuntaa,
hyväksyi 12. ja 13. huhtikuuta 2000 pitämässään 33. täysistunnossa (huhtikuun 12. päivän kokouksessa)
seuraavan lausunnon.
Alueiden komitea, joka
1. korostaa sosiaalisen suojelun tavoitteiden ja toimintalinjojen lähentämisestä annetun neuvoston suosituksen (1992)
pohjalta käynnistetyn prosessin tärkeyttä ja muistuttaa
aikovansa osallistua prosessin tuleviin vaiheisiin, etenkin
sosiaalipoliittisiin foorumeihin.
2. suhtautuu näin ollen myönteisesti komission tiedonantoon, joka merkitsee uutta vaihetta prosessissa.
3. arvostaa neuvoston osallistumista yhteistyöhön ja neuvoston näkemystä, jonka mukaan ”uuden yhteistyön olisi
oltava yhtenäistä toimintaa, ja sen olisi pyrittävä samaan
päämäärään kuin Euroopan työllisyysstrategian ja makrotaloudellisen vuoropuhelun sekä oltava vuorovaikutuksessa näiden kanssa”.
(1) EYVL C 93, 6.4.1999, s. 56.
(2) EYVL C 8, 12.1.2000, s. 7.

4. yhtyy komission näkemykseen, jonka mukaan vastuu
sosiaalisen suojelun järjestelmien, mukaan lukien hoitojärjestelmät, organisoinnista ja rahoittamisesta kuulu selvästi
jäsenvaltioille. Unioni voi kuitenkin tarjota lisäarvoa asettamalla kokemustenvaihdon, hyviksi todettujen toimintatapojen ja laajojen julkisten keskustelujen pohjalta yhteisiä
tavoitteita.

5. pitää komission ehdottamia ja neuvoston hyväksymiä
neljää päätavoitetta osuvina:

–

työnteon tekeminen kannattavaksi ja toimeentulon
takaaminen

–

eläkkeiden turvaaminen ja eläkejärjestelmien ylläpidettävyyden varmistaminen
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–

syrjäytymisen torjuminen

–

korkealaatuisen ja ylläpidettävissä olevan terveydenhuollon varmistaminen.

6. painottaa voimakkaasti alue- ja paikallisviranomaisten
oleellista roolia toimintamallien toimeenpanossa edellä
mainittujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Mainitut viranomaiset toimivat mm.
–

sosiaalipalvelujen rahoittajina

–

terveyspalvelujen, vanhusten ja heikossa asemassa olevien henkilöiden hoitopalvelujen sekä sosiaalisen syrjäytymisen ehkäisemiseen tarkoitettujen palvelujen hallinnoijina

–

talouden ja työllisyyden toimijoina sekä työnantajina

–

demokraattisen kansalaiskeskustelun vastuullisina toimijoina

–

useiden tahojen toteuttamien toimien ja palveluiden
hallinnoijina ja koordinoijina

–

läheisyysperiaatteen tukijoina

–

kansalaisyhteiskunnan edistäjinä.

7. arvostaa komission ja neuvoston toivomusta alueiden
komitean osallistumisesta yhteistyöprosessiin, jolla pyritään uudistamaan ja parantamaan sosiaalista suojelua,
mutta vaatii tämän periaatteen konkreettista toteuttamista.
8. toistaa kehotuksensa alueellisen ja paikallisen tietokannan
luomiseksi alueiden komitean avustuksella. Tietokanta
sisältäisi tietoa sosiaalipoliittisesti tärkeistä tekijöistä, jotka
mahdollistavat alue- ja paikallisviranomaisten roolin ja
kustannusosuuden määrittämisen.
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9. ehdottaa, että korkean tason virkamiestyöryhmä ottaa
huomioon alueellisen ja paikallisen ulottuvuuden ja että
sitä rikastetaan alue- ja paikallisviranomaisten kokemuksilla ja hyviksi katsomilla toimintatavoilla sosiaalisen suojelun
alalla. Komitea mainitsee tässä yhteydessä hyvänä esimerkkinä työllisyysstrategian toimeenpanossa käytetyt alueelliset sopimukset.
10. kehottaa jäsenvaltiota valvomaan, että niiden edustajat
kyseisessä työryhmässä perustavat panoksensa laajaan valtakunnalliseen kuulemiseen, joka ulottuu työmarkkinaosapuoliin, sosiaaliturvalaitoksiin, terveydenhoitoviranomaisiin, alue- ja paikallisviranomaisten järjestöjen edustajiin
sekä asianomaisiin kansalaisjärjestöihin.
11. perustaa omalla tahollaan työryhmän, jonka tehtävänä on
komission ja neuvoston ehdottaman yhteistyöprosessin
seuranta. Tämä ryhmä vastaa yhteyksistä korkean tason
virkamiesten työryhmään ja turvaa alueiden komitean
vahvan osallistuminen mahdollisesti muodostettavien sosiaalisen suojelun neuvotteluelimien sekä neuvoston Lissabonin-kokouksessaan kesäkuuksi ajoittaman korkean
tason foorumin työhön.
12. kehottaa komissiota ottamaan huomioon alue- ja paikallisviranomaisten roolin valmisteltaessa sosiaalialan toimintaohjelmaa vuodeksi 2000.
13. kehottaa lopuksi kutsumaan EU:n jäsenyyttä hakeneet
valtiot mukaan kyseiseen yhteistyöprosessiin, koska komitean mielestä eurooppalainen yhteiskuntamalli, jolla taataan korkeatasoinen sosiaalinen suojelu, on yhteisön säännöstön perustekijöitä. Näin voidaan helpottaa kyseisten
maiden tilanteen ja niiden sovellettavaksi tarkoitetun yhteisön säännöstön välistä vertailua.

Bryssel 12. huhtikuuta 2000.
Alueiden komitean
puheenjohtaja
Jos CHABERT

C 226/14

FI
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Alueiden komitean lausunto aiheesta ”Komission yksiköiden työasiakirja non food -viljelystä
Agenda 2000:n yhteydessä”
(2000/C 226/06)
ALUEIDEN KOMITEA, joka

ottaa huomioon komission työasiakirjan aiheesta ”Non food -viljely Agenda 2000:n yhteydessä”
SEC(1998) 2169,
ottaa huomioon työvaliokuntansa 2. kesäkuuta 1999 Euroopan yhteisöjen perustamissopimuksen 265
artiklan 5 kohdan nojalla tekemän päätöksen laatia aiheesta lausunto ja antaa lausunnon valmistelu
valiokunta 2:n ”maatalous, maaseudun kehittäminen, kalatalous” tehtäväksi,
ottaa huomioon valiokunta 2:n marraskuun 26 päivänä 1999 hyväksymän lausuntoluonnoksen
CdR 286/99 rev. 2, jonka esittelijät olivat Marc Censi (Midi-Pyrénées’n aluevaltuutettu, Rodezin
kaupunginjohtaja, F/PPE) ja Nicette Aubert (Provence-Alpes-Côte d’Azurin aluevaltuutettu, F/PSE),
hyväksyi 12. ja 13. huhtikuuta 2000 pitämässään 33. täysistunnossa (12. päivän kokouksessa) seuraavan
lausunnon.
1. Johdanto

1.1.
Työasiakirja, jonka komissio (maatalouden pääosasto)
laati 22.–26. kesäkuuta 1998 kokoontuneen maatalousministerineuvoston pyynnöstä, on asiantunteva ja kiinnostava. Siinä
esitellään non food -tuotannon ja energiaviljelyn nykytila.

Ensin käydään läpi non food -tuotannon osuus Euroopan
unionin viljelypinta-alasta.

Sitten kuvaillaan non food -tuotantoa edistävää maatalouspolitiikkaa markkinajärjestelyjen ja tukijärjestelmien osalta.

1.2.
Vaikka asiakirja on erinomainen tilannekatsaus, sen
heikkoutena on neuvoston niin ikään pyytämien soveltuvien
ehdotusten lähes täydellinen puuttuminen.

Asiakirjan ensimmäinen virke on suorasanainen: ”Non food
-politiikka ei kuulu sellaisenaan Agenda 2000:ssa ehdotettuun
YMP:n uudistukseen.”

Jotta viesti menisi perille, se toistetaan tekstissä kahteen
kertaan, ensin kohdassa 4 (”Agenda 2000 ja non food
-tuotanto”): ”Agenda 2000:ssa ei tehdä non food -tuotantoon
liittyviä erillisiä ehdotuksia” ja sitten kohdassa 6 (”Päätelmät
keskustelua varten”): ”Agenda 2000:ssa ei esitetä non food
-tuotantoon liittyviä erillisiä ehdotuksia”.

Olisikin ollut yllättävää, jos tämä komission (maatalouden
pääosasto) laatima työasiakirja olisi ollut saman pääosaston
laatiman Agenda 2000:n vastainen.

1.3.
Vaikka komissio tekee sangen yksityiskohtaisen arvion
eri non food -viljelyaloista, aihetta käsitellään lopulta hyvin
yleisellä tasolla. On kuitenkin erittäin vaikeaa vertailla keskenään esimerkiksi rapsinviljelyä, nopeakasvuisen poppelin
tuotantoa ja lääke- tai värikasvien viljelyä.
Non food -politiikka on välttämätöntä, mutta aihetta on
käsiteltävä huolellisesti ja eritellen, sillä kyseessä olevat viljelyalat eroavat toisistaan suuresti.

2. Yleistä
2.1.
Agenda 2000 on nyt todellisuutta, sillä se vahvistettiin
neuvoston kokouksessa Berliinissä 24. ja 25. maaliskuuta
1999. Siihen ei otettu mukaan erillistä non food -politiikkaa.
2.2.
Erillisen politiikan puute asettaa non food -alan kilpailutilanteeseen elintarvikealan kanssa. Agenda 2000:n toistuvana tavoitteena on saada eurooppalaisten tuotteiden hinnat
maailmanmarkkinahintojen tasolle.
Tämä logiikka ei ole erityisen kannustavaa non food -alalle,
sillä öljy- ja kemianteollisuuden noudattamat hinnat ovat usein
hyvin vaatimattomia ja alhaisempia kuin elintarviketeollisuuden noudattamat hinnat.
Tämä johtuu siitä, että maatalouden raaka-aineet kilpailevat
polttoaineiden, kasviöljykemian ja hienokemian markkinoilla
mineraaliperäisten, synteettisten tuotteiden ja sellaisten halpojen maatalouden raaka-aineiden kanssa, jotka ovat peräisin
maista, joissa on alhaiset tuotantokustannukset tai joissa
maksetaan automaattisesti hyvitys suhteessa kiinteään takuuhintaan.
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2.3.
Tekstissä mainitaan kolmessa kohdassa erillisen politiikan puuttuminen, mutta todetaan, että ”useisiin ehdotuksiin
sisältyy non food -tuotteisiin liittyviä säädöksiä”.

Tällaista strategiaa ei voi kuin pahoitella, sillä komissio on
kannustanut useaan otteeseen non food -tuotantoa:
–

maatalouden tutkimusohjelmat AIR (1990–1994) ja FAIR
(1994–1998) non food – alaan liittyvien tutkimus-, kehittämis- ja esittelyhankkeiden yhteisrahoituksella

–

toimeksianto CENille vuonna 1997 biodieselin määrittelemiseksi

–

ehdotus direktiiviksi vuonna 1992 biopolttoaineiden verotuksesta

–

kesantoalan käyttö non food -tarkoituksiin YMP:n uudistuksen yhteydessä vuonna 1992

–

komission direktiiviehdotus energiatuotteiden verotusta
koskevan yhteisön kehyksen uudistamisesta, 17. maaliskuuta 1997

Markkinajärjestelyjä ja erityisiä tukijärjestelmiä on seuraavilla
aloilla:
–
–
–
–
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tekstiiliteollisuuden käyttämä hamppu ja pellava
puuvilla
tärkkelyksen tuotanto
kemianteollisuuden käyttöön tarkoitettu sokeri.

2.4.
Tilanne on paljon kriittisempi niillä non food -viljelmillä, jotka on kasvatettu asetuksen N:o 1251/1999 mukaisesti
(tiettyjen peltokasvien viljelijöille tarkoitetun tukijärjestelmän
käyttöönottaminen) kesannoiduilla aloilla.

–

komission valkoinen kirja uusiutuvista energialähteistä (1)

–

14. huhtikuuta 1999 käynnistetty uusiutuvien energialähteiden vauhdittamiskampanja (2), jonka tavoitteena on kasvattaa biopolttoaineiden tuotantoa tämän päivän vaatimattomasta miljoonasta viiteen miljoonaan tonniin vuoteen
2003 mennessä.

Maataloustuottajat ovat tarttuneet tähän heille tarjottuun tilaisuuteen, mutta non food -politiikkaa ei voida kehittää viljelemättä jättämisen (kesannoinnin) periaatteesta.

–

Luettelo yhteisökannustimista ei ole täydellinen.

Komissiokin myöntää, että ”non food -viljelmien kehittämisen
perustana ei voi olla kesannointiaste, joka vaihtelee vuosittain
elintarvikemarkkinoiden tilanteen mukaan”. Komissio ehdotti
kesannointiin nollatasoa, mutta Berliinin huippukokouksessa
(24.–25. maaliskuuta 1999) kauden 2000–2006 kesannoimisasteeksi määrättiin 10 %.

2.5.
Biopolttoaineiden vapauttamista valmisteveroista tulee
tarkastella oikeassa asiayhteydessä.

Kesannointiin ryhdyttiin viljamarkkinoiden tasapainottamiseksi. Seurauksena on ollut maatalouden raaka-aineiden non
food -käytön tutkimuksen kehittyminen.

Yhdeksi lupaavimmista aloista on todettu uusiutuvat energialähteet ja erityisesti moottoribiopolttoaineet.

Alalla on tehty investointeja sekä tutkimukseen että jalostukseen esittelytarkoituksessa.

Koska EU sitoutui Kiotossa vähentämään
dipäästöjään, non food -tuotantoa tulee kehittää.

hiilidioksi-

Strategia on entistä valitettavampi, kun todetaan tehtyjen
tutkimusten osoittaneen, että maatalouden ja teollisuuden
teknisen edistyksen ansiosta maataloussektorin raaka-aineista
on tullut entistä kilpailukykyisempiä.
Viljelykierron edistämistä, siementen geneettistä parantelua
sekä jalostusmenetelmien ja lopputuotteiden ominaisuuksien
optimointia koskevat kokeilut ovat vaikuttaneet edullisesti
tuotantoon kustannusten ja ympäristösuojelun kannalta.
Esimerkkinä voidaan mainita, että tutkimusten avulla on
saavutettu 0,28 FRF:n etu esterilitraa kohden tuotannontekijöiden käyttöä vähentämällä ja 0,10 FRF:n etu esterilitraa kohden
käyttämällä uusia risteymälajeja.
Kun otetaan huomioon, että biopolttoaineiden ja fossiilisten
polttoaineiden välinen hintaero on noin 2 FRF/l ja että biopolttoaineiden tuotantoon liittyvien ulkoisten vaikutusten (työllisyys, kasvihuoneilmiö, kauppatase) arvioidaan olevan yli
1 FRF/l, voidaan toivoa, että biopolttoainetuotannossa
päästään samalle tasolle kymmenessä vuodessa.
(1) Komission tiedonanto ”Tulevaisuuden energia: uusiutuvat energialähteet – Yhteisön strategiaa ja toimintasuunnitelmaa koskeva
valkoinen kirja”, KOM(1997) 599 lopull., hyväksytty 26. marraskuuta 1997.
(2) Työasiakirja (SEC(1999) 504) ”Tulevaisuuden energia: uusiutuvat
energialähteet (yhteisön strategia ja toimintasuunnitelma) – Uusiutuvien energialähteiden vauhdittamiskampanja”.
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Komission rahoittamien hankkeiden määrä ja saavutetut tulokset osoittavat, että julkisen vallan tarjoama tuki on sekä
kannattavaa että välttämätöntä.

3.3.
Olisi myös otettava kesken jäänyt biopolttoaineiden
verotusta koskeva direktiivi 92 uudelleen käsittelyyn ja
päästävä verotuksen yhdenmukaistamiseen unionin tasolla.

Non food -alan erillisten ehdotusten puuttuminen on siten
ilmeisen ristiriitaista poliittisesti.

Uudelleenkäsittelyä odotellessa jäsenvaltioiden tulisi voida
päättää biopolttoaineiden osittaisesta tai täydellisestä verovapaudesta ilman määrällisiä tai ajallisia rajoitteita, kuten
17. maaliskuuta 1997 annetussa direktiivissä ehdotetaan. Non
food -alaa tulee itse asiassa kehittää enemmän kuin koe- tai
esittelyhankkeiden puitteissa oli sallittua.

2.6.
Euroopan komissio katsoo ilmastopolitiikan eli pyrkimykset etenkin hiilidioksidin mutta myös muiden kasvihuonekaasujen huomattavaksi vähentämiseksi yhdeksi tärkeimmistä
tehtävistään. EU on myös yhteisönä allekirjoittanut Kioton
sopimuksen vaativine 8 prosentin vähentämistavoitteineen.
Niiden saavuttamiseksi tärkein keino on biomassan tai puun
käytön tehostaminen energialähteenä. Päätoimintamuotoja on
kaksi. Yhtäältä metsää tulee hyödyntää tehokkaasti energiatuotantoa varten, mikä muodostaa lisätulolähteen EU:n runsasmetsäisten alueiden maataloudelle. Toisaalta on jo kokeiltu
mahdollisuutta tuottaa energiaa non food -viljelmin eli istuttamalla ja kasvattamalla energiapuuta esimerkiksi siten, että
elintarviketuotantoon käyttämättömillä alueilla viljellään nopeakasvuisia puulajeja, joilla on lyhyt kasvukausi. Näiden
vaihtoehtojen vakiinnuttamisen tulisi joka tapauksessa olla osa
non food -viljelmien hyödyntämistä koskevaa strategiaa.

3. AK:n suositukset

Kun Agenda 2000 on nyt saatu valmiiksi, miten non food -ala
saadaan vakiinnutettua Euroopan unionissa?

3.1.
Todellinen non food -järjestelmä on välttämätön alan
kehitykselle, vaikkei se sisällykään Agenda 2000:een. Järjestelmässä tulee ottaa huomioon non food -viljelyn heterogeenisuus ja ehdottaa asianmukaisia ratkaisuja non food -viljelyn
kestävän yhteiskunnallisen, taloudellisen ja ekologisen kehityksen edistämiseksi asianomaisilla alueilla.

3.2.
Koska aiemmat yhteisöaloitteet ovat hajanaisia, komissioon on perustettava pikaisesti non food -työryhmä, jotta
asiasta saadaan selkeä kokonaiskuva ja voidaan toteuttaa
yhtenäistä politiikkaa.

Työryhmään tulisi kuulua kaikki kyseistä asiaa käsittelevät
pääosastot: PO III (teollisuus), VI (maatalous), VII (liikenne),
XI (ympäristö), XII (tutkimus), XVI (aluepolitiikka), XVII (energia), XIX (talousarvio) ja XXI (verotus).

3.4.
Unionissa pyritään ottamaan käyttöön ympäristöverot.
Ympäristöystävälliset maataloustuotteet (jotka ovat uusiutuvia,
jolla on edullinen vaikutus kasvihuoneilmiöön, jotka ovat
biologisesti hajoavia eivätkä ekotoksisia), on vapautettava
tulevasta verotuksesta.

3.5.
Kuten komissio mainitsee asiakirjassaan (kohta 5 ”Maaseudun kehittäminen ja ympäristö”), non food -viljely tulee
liittää maatalouden ympäristötoimiin.

Komissio toteaa tekstissä, että non food -alan erillisen eurooppalaisen politiikan puutteesta huolimatta on toimia, joilla
edistetään alan kehitystä. Voidaankin esittää seuraavat huomiot:

–

Alituotantotilanteessa oleva öljykasvien viljely ei hyödy
tästä suorien tukien järjestelmästä. Jos hinnat elintarvikemarkkinoilla ovat edelleenkin korkeammat kuin non food
-markkinoilla tukien pysyessä samana, vaarana on biopolttoaineiden tuotantoon tarkoitettujen öljykasvien viljelyn
vajaus.

–

Komissio korostaa, että non food -viljely on lisääntynyt
enemmän Luoteis-Euroopassa ja suurilla peltoalueilla kuin
Välimeren alueella ja epäsuotuisilla alueilla. Viljan alueellisella keskimääräisellä satotuotolla kerrottu 63 euron tuki
tonnia kohden ei siten riitä uusien non food -viljelmien
kehittämiseen.

–

Useille vuosille porrastettu tuotanto ei ole biomassan
tuotantoon tähtäävän viljelyn yksinoikeus. Tiettyjen teollisuustuotantoon tarkoitettujen kasvien korjuu voidaan
tehdä 3,5–7 vuotta kylvön jälkeen. Aiheesta tulee tehdä
ehdotuksia.

3.6.
Yleisesti ottaen uusi viljelmä ei voi olla heti kannattava,
jos sitä ei ole ensin kokeiltu usean vuoden ajan.
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Onkin tarpeen jatkaa tutkimuksen rahoittamista ja kannustamista, mutta olisi myös mietittävä sellaisten non food
-viljelmien tukijärjestelmän kehittämistä, joista teollisuus on
todella kiinnostunut. Tällaisessa tapauksessa tarvittaisiin
vähintään 5–7 vuoden tuki toiminnan käynnistämiseksi.
Lisäksi voitaisiin kehitellä erisuuruisia tukia, joita myönnettäisiin sen perusteella, mikä on hintaero korvattavaan tuotteeseen
nähden.
3.7.
Ei pidä unohtaa, että non food -viljelystä saadaan
sivutuotteita, jotka ovat usein erittäin proteiinipitoisia ja joita
käytetään eläinten ravinnoksi. Huomattakoon, että Euroopan
unioni täyttää 2/3 proteiinipitoisten tuotteiden tarpeesta tuonnilla.
Lisäksi on ilmeistä, että tukien eriyttämisen jälkeen Blair
House -sopimukset mitätöityvät – erityisesti soijarehukakkujen
miljoonaa tonnia koskeva lauseke.
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3.8.
Uusien viljelmien aloittaminen tai tiettyjen lajien ottaminen uudelleen viljelyyn saattaa synnyttää jalostustoimintaa
ja uusia työpaikkoja paikallistasolla silloin, kun kehityshankkeissa tukeudutaan taitotietoon ja omaleimaisuuteen.
Kun pyritään ratkaisemaan ongelmia, jotka liittyvät maaltapakoon, yhä nopeammin kehittyviin ympäristöongelmiin ja
Euroopan maatalouden raaka-aineiden markkinointiin, ei sovi
unohtaa non food -tuotantoa, joka voi auttaa tiettyjen ongelmien ratkaisua, ja on ehdotettava niiden erityisluonteeseen
soveltuvia puitteita.
3.9.
Uusiutuvia energialähteitä koskevassa komission valkoisessa kirjassa määritellyt tavoitteet ovat kiitettäviä, mutta
niitä ei voida saavuttaa, jos rahoitustoimet jätetään hyväksymättä niin kuin tällä hetkellä on tapahtunut. Poliittisten
tahojen, erityisesti parlamentin, tulisi antaa käyttöön varat,
joiden avulla asetetut tavoitteet olisi mahdollista saavuttaa.

Bryssel 12. huhtikuuta 2000.
Alueiden komitean
puheenjohtaja
Jos CHABERT
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Alueiden komitean lausunto aiheesta ”Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille, talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle – Kohti eurooppalaista tutkimusaluetta”
(2000/C 226/07)
ALUEIDEN KOMITEA, joka

ottaa huomioon komission tiedonannon ”Kohti eurooppalaista tutkimusaluetta” (KOM(2000) 6 lopull.),
ottaa huomioon komission 24. tammikuuta 2000 perustamissopimuksen 265 artiklan ensimmäisen kohdan mukaisesti tekemän päätöksen pyytää aiheesta alueiden komitean lausunto,
ottaa huomioon työvaliokuntansa 11. helmikuuta 2000 tekemän päätöksen antaa lausunnon valmistelu
valiokunta 5:n ”sosiaalipolitiikka, kansanterveys, kuluttajansuoja, tutkimus, matkailu” tehtäväksi,
ottaa huomioon komission tiedonannon ”Yhteenkuuluvuuden ja kilpailukyvyn lujittaminen tutkimuksen,
teknologisen kehittämisen ja innovaatioiden avulla” (KOM(1998) 275 lopull.),
ottaa huomioon komission asiakirjan ”Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi
tutkimusta, teknologista kehittämistä ja esittelyä koskevasta Euroopan yhteisön viidennestä puiteohjelmasta (1998–2002)” (KOM(97) 142 lopull.),
ottaa huomioon alueiden komitean lausunnon (CdR 278/98 fin (1)) komission tiedonannosta ”Yhteenkuuluvuuden ja kilpailukyvyn lujittaminen tutkimuksen, teknologisen kehittämisen ja innovaatioiden avulla”
(KOM(1998) 275 lopull.),
ottaa huomioon alueiden komitean lausunnon (CdR 158/97 (2)) tutkimusta, teknologista kehittämistä ja
esittelyä koskevaa Euroopan yhteisön viidennettä puiteohjelmaa (1998–2002) (KOM(97) 142 lopull.)
käsittelevästä tiedonannosta,
ottaa huomioon valiokunta 5:n 6. maaliskuuta 2000 hyväksymän lausuntoluonnoksen (CdR 33/2000
rev. 1), jonka esittelijä oli Marie-Christine Blandin,
ottaa huomioon tiedonantoluonnoksen ”Naiset ja tiede: naiset mukaan rikastuttamaan Euroopan
tutkimustoimintaa”, jossa pyritään asettamaan tavoitteet naisten ja miesten yhtäläisten mahdollisuuksien
toteuttamiseksi tiedealalla, lujittamaan tiedenaisten verkkoa sekä edistämään jäsenvaltioiden välistä
keskustelua ja kokemusten vaihtoa yhtenäisellä lähestymistavalla viidennessä puiteohjelmassa
(KOM(1999) 76, 1. kappale),
ottaa huomioon tieteellisen tutkimuksen antaman merkittävän panoksen tiedon ja kehittämisen alalla
sekä alue- ja paikallisyhteisöjen, valtioiden ja Euroopan unionin välisten suhteiden tarjoamat dynaamiset
mahdollisuudet,
hyväksyi 12. ja 13. huhtikuuta 2000 pitämässään 33. täysistunnossa (huhtikuun 12. päivän kokouksessa)
seuraavan lausunnon.
Alueiden komitea
1. on komission tapaan huolissaan tutkimuksen tilanteesta,
pitää komission tekemää kartoitusta tarkkanäköisenä ja
on tyytyväinen siihen, että selkeänä pyrkimyksenä on
eurooppalaisen tutkimuspolitiikan kehittäminen.
2. kannattaa välineiden optimointia, tietojen levittämistä sekä

(1) EYVL C 198, 14.7.1999, s. 41.
(2) EYVL C 379, 15.12.1999, s. 26.

taitotiedon siirtämistä ja kehittämistä lähteenä yhteiskunta-, talous- ja kulttuurielämän toimille.

3. haluaa varmistaa, että kansalaisilla on heille kuuluva asema
erityisesti tietojen saannissa sekä tavoitteiden, painopistealueiden ja ilmaisukeinojen määrittelyssä. Läheisyys-,
kumppanuus- ja kansalaisläheisyysperiaatteiden mukaisesti
komitea ehdottaa, että perustetaan korkeakoulutuksen ja
tutkimuksen neuvoa-antava eurooppalainen komitea, joka
antaa kansalaisyhteiskunnalle mahdollisuuden ilmaista tiedeyhteisön rinnalla asiantuntevat näkemyksensä, ja että
annetaan alue- ja paikallisyhteisöille keskeinen asema
yhteisön ohjelmien laatimisessa ja jaossa.
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4. muistuttaa, ettei tutkimus rajoitu yksinomaan fysiikkaan ja
biologiaan, sillä myös humanistisilla ja yhteiskuntatieteillä
on oma tähdellinen tehtävänsä. Komitea kehottaa tukemaan yhteisön tasolla entistä voimakkaammin ja rohkeammin ihmistieteiden perustutkimusta ja korkeakouluopetusta.
5. korostaa komission tapaan, että on luotava kiireesti eurooppalainen strategia, joka perustuu
–

yhteisiin arvoihin

–

tavoitteelliseen inhimillisten voimavarojen politiikkaan
(koulutus, tutkijoiden asema, liikkuvuus)

–

tehokkaisiin välineisiin (uuden teknologian verkko,
luotettava ja helppokäyttöinen yhteisön patentti, teollisten sovellutusten käyttöönottamisen helpottaminen).

6. toteaa, että innovaatioilla on myönteinen vaikutus työllisyyteen ja ehdottaa kestävään kehitykseen johtavien innovaatioiden edistämistä. Yhteisön tutkimustukien ehtona
tulee olla tieteen alan erikoistuneiden ja pysyvien työpaikkojen luominen.
7. huomauttaa, että ”tuottaviin” teknologisiin sovelluksiin
tähtäävän tutkimuksen rinnalla on annettava tilaa myös
vapaudelle ja luovuudelle, sekä toivoo, että komissio
varmistaa tämän mahdollisuuden.
8. muistuttaa, että alue- ja paikallisyhteisöillä on merkittävä
asema koulutuksessa, laboratorioiden ja niiden työntekijöi-
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den tekemien aloitteiden tukemisessa sekä paikallisten
odotusten tuntemus. Läheisyysperiaatteen mukaisesti yhteisön tutkimusohjelmat tulee sovittaa yhteen aluepolitiikan kanssa, jotta voidaan edistää kansalaisia lähinnä olevia
tutkimuksen kehityshankkeita.
9. vaatii edelleenkin naisille ja miehille tasavertaisia mahdollisuuksia toimia kaikissa ammateissa ja käsitellä kaikkia
tutkimusaiheita.
10. on tyytyväinen siihen, että komissio aikoo investoida
yhteisön tasolla infrastruktuureihin ja niiden toimintaan
sekä pyrkii toisaalta varusteiden ja toisaalta eri alueilla
toimivien tutkimusryhmien verkottamiseen ja synergiavaikutusten hyödyntämiseen ja kannattaa periaatteessa kansallisten tutkimuslaitosten ja -ohjelmien avaamista. Komitea toivoo tiedepolitiikan todellista aktivointia.
11. pitää välttämättömänä julkisten ja yksityisten tutkimuskeskusten yhteistyön lisäämistä. Yksityisillä tutkimuskeskuksilla on usein uudenaikaista välineistöä, johon julkisilla
laitoksilla ei ole varaa.
12. toivoo voivansa osallistua tuleviin keskusteluihin ja aihekohtaisten painopisteiden määrittelyyn sekä suhtautuu
erityisen valppaasti menetelmiin, joilla pyritään edistämään
yhteistyötä keskeisten varusteiden käytössä. Komitea seuraa tarkoin ohjelman toteuttamisen vaiheita sekä suunniteltuja keinoja.
13. toivoo, että huippututkimusta ohjailisi ennemminkin tietämys, yhteistyöhalukkuus ja välineiden erinomaisuus kuin
alueiden kilpailuttaminen, joka kiihtyy jatkuvasti talouden
maailmanlaajuistumisen ja kilpailun vapauttamisen takia.

Bryssel 12. huhtikuuta 2000.
Alueiden komitean
puheenjohtaja
Jos CHABERT
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Alueiden komitean päätöslauselma aiheesta ”Kumppanuusperiaate ja sen toteuttaminen vuosien
2000–2006 rakennerahastouudistuksessa”
(2000/C 226/08)
ALUEIDEN KOMITEA, joka

ottaa huomioon työvaliokuntansa 17. marraskuuta 1999 tekemän päätöksen antaa päätöslauselman
”Kumppanuusperiaate ja sen toteuttaminen vuosien 2000–2006 rakennerahastouudistuksessa” valmistelu
valiokunta 1:n tehtäväksi,
ottaa huomioon valiokunta 1:n joulukuun 1 päivänä 1999 hyväksymän päätöslauselmaluonnoksen
CdR 434/99 rev. 1, jonka esittelijä oli Jan Tindemans (NL, PSE),
ottaa huomioon heinäkuun 1995 täysistunnossa antamansa lausunnon aiheesta ”Paikallisten ja alueellisten
viranomaisten asema rakennerahastojen kumppanuusperiaatteessa”, CdR 234/95 (1); marraskuun 1997
täysistunnossa antamansa lausunnon aiheesta ”Alueiden ja kuntien näkemyksiä eurooppalaisesta rakennepolitiikasta vuoden 1999 jälkeen”, CdR 131/97 fin (2); syyskuun 1998 täysistunnossa antamansa lausunnon aiheesta ”Ehdotus neuvoston asetukseksi (EY) rakennerahastoja koskevista yleisistä säännöksistä”,
CdR 167/98 fin (3); maaliskuun 1999 täysistunnossa antamansa päätöslauselman aiheesta ”Rakennerahastojen ja koheesiorahaston uudistus Agenda 2000:n toimenpidepaketista käytävän poliittisen keskustelun
yhteydessä”, CdR 1/99 fin (4); maaliskuun 1999 täysistunnossa antamansa lausunnon aiheesta ”Kohti
todellista subsidiariteetin kulttuuria – Alueiden komitean vetoomus”, CdR 302/98 fin (5),
ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EY) N:o 1260/1999, annettu 21 päivänä kesäkuuta 1999,
rakennerahastoja koskevista yleisistä säännöksistä,
ottaa huomioon Tavistock Institute -tutkimuslaitoksen julkaiseman raportin aiheesta ”The Thematic
Evaluation of the Partnership Principle” [”Kumppanuusperiaatteen temaattinen arviointi”], Lontoo, helmikuu
1999,
ottaa huomioon ilmaisemansa näkemykset kiteytettyinä kumppanuusperiaatetta koskevassa julistuksessa,
joka esitettiin alueiden komitean aiheesta ”Euroopan alueiden ja kuntien panos vuosien 2000–2006
rakennerahastouudistuksen käynnistämiseen” järjestämän seminaarisarjan päätöskonferenssissa, joka
pidettiin 10. tammikuuta 2000 Madeiran autonomisen alueen kutsusta,
hyväksyi 12. ja 13. huhtikuuta 2000 pitämässään 33. täysistunnossa (huhtikuun 12. päivän kokouksessa)
seuraavan päätöslauselman.
Alueiden komitea

että periaatteen soveltaminen edellyttää asetuksiin vain
muutamia yleisiä säännöksiä

1. korostaa kumppanuusperiaatteen tärkeyttä rakennerahastouudistuksen tehokkaan toimeenpanon kannalta

2. toteaa, että – kuten komitean lausunnoissa kuvataan –
kumppanuuden tulisi pääosin olla laajapohjaista, että sen
tulisi näkyä tukimenettelyn kaikissa vaiheissa, että alue- ja
paikallisviranomaisilla tulisi olla siinä keskeinen rooli ja

( 1)
( 2)
( 3)
( 4)
( 5)

EYVL C 100, 2.4.1996, s. 72.
EYVL C 64, 27.2.1998, s. 5.
EYVL C 373, 2.12.1998, s. 1.
EYVL C 198, 14.7.1999, s. 1.
EYVL C 198, 14.7.1999, s. 73.

3. panee merkille neuvoston asetuksen N:o 1260/1999, joka
sisältää yleisiä säännöksiä kumppanuusperiaatteen toteuttamiseksi käytännössä ja näyttää takaavan alue- ja paikallisviranomaisten täyden osallistumisen

4. toteaa, että neuvoston asetuksessa N:o 1260/1999
säädetään laajasta kumppanuudesta (8 artiklan 1 kohta)
sekä kumppanien osallistumisesta ohjelmatyön kaikkiin
vaiheisiin (8 artiklan 2 kohta), mutta katsoo, että jäsenvaltioiden tulee kuitenkin voida päättää, miten tämä toteutetaan käytännössä ja mikä rooli alue- ja paikallisviranomaisilla voi olla
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5. painottaa, että neuvoston uuden asetuksen (EY)
N:o 1260/1999 säännökset kumppanuusperiaatteen
käytännön toteuttamisesta eivät ole oleellisesti muuttuneet
verrattuna neuvoston asetukseen (ETY) N:o 2081/93,
mutta toteaa, että voidaan kuitenkin päätellä, että alue- ja
paikallisviranomaisille on tarkoitus antaa keskeinen rooli
riippumatta siitä, että jäsenvaltiot ovat selkeästi edelleen
viime kädessä vastuussa erityisesti kumppanuuden toteuttamisesta ja yleensä rakennerahastotoimista soveltuvalla
alueellisella tasolla
6. panee merkille, että jäsenvaltioiden esittämien suunnitelmien on sisällettävä selvitys kumppanien kuulemista varten
toteutetuista järjestelyistä, mutta ettei siitä huolimatta
tiedetä tuleeko sitä arvioida ja millä tavoin, koska yhteisöllä
ei näytä olevan selvää vastuualuetta
7. yhtyy Tavistock-instituutin laatiman raportin ”Kumppanuusperiaatteen temaattinen arviointi” päätelmiin (erityisesti kumppanuuden tehokkuuden toteamisesta) ja on
samaa mieltä erityisesti siitä, että kumppanuusperiaatteen
hahmottuminen vaihtelee jäsenvaltioittain ja ohjelmittain
ja että tilannetta on huomattavasti parannettava monissa
jäsenvaltioissa
8. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita kiinnittämään huomiota seuraaviin näkökohtiin:
–

komission ja jäsenvaltioiden välinen vertikaalinen
kumppanuus Euroopan unionissa tulisi ulottaa johdonmukaisesti alue- ja paikallisviranomaisiin, mikä mahdollistaisi toimivaltuuksien jakamisen nykyistä laajemmalti ja tasapuolisemmin
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–

on toivottavaa, että alue- ja paikallisviranomaiset saavat
keskeisen roolin alueellisessa ohjelmatyössä ja että ne
pääsevät mukaan horisontaaliseen ohjelmointiin

–

on taattava horisontaalisten alueellisten kumppanuuksien kattavuus ja päätösvallan selvä jako rahoittavien
ja ei-rahoittavien kumppaneiden kesken samoin kuin

–

vertikaalisten ja horisontaalisten kumppanuuksien integroiminen tai ainakin niiden koordinoiminen ja

–

nykyistä parempien mahdollisuuksien antaminen alueja paikallisviranomaisille toimia ohjaavina ja rahoittavina viranomaisina

–

kutakin aluetta kohti tulisi periaatteessa laatia yksi
ohjelma-asiakirja ja perustaa yksi kumppanuus hallinnon ja valvonnan yksinkertaistamiseksi sekä byrokratian vähentämiseksi

–

kumppanuudelle oli annettava riittävä tekninen tuki
kaikkien kumppanien täysimääräisen osallistumisen
mahdollistamiseksi

–

kumppanuussopimuksen tulisi olla aukoton kokonaisuus tehtävien ja vastuualueiden, työn organisoinnin,
toimivaltuuksien siirron sekä hallintoresurssien avoimuuden takaamiseksi

9. kehottaa Euroopan komissiota läheisyysperiaate huomioon ottaen auttamaan jäsenvaltioita sekä alue- ja paikallisviranomaisia parantamaan kumppanuusperiaatteen
toteuttamista laatimalla yhteistyössä alueiden komitean
kanssa työasiakirjan, jossa annetaan esimerkkejä hyvistä
kumppanuuskäytänteistä ja selkeistä kumppanuusmalleista, sekä tarjoamalla myös tarvittavat tiedot eri kumppanien
osallistumisesta rahoitukseen.

Bryssel 12. huhtikuuta 2000.
Alueiden komitean
puheenjohtaja
Jos CHABERT
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Alueiden komitean lausunto aiheesta ”Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille, talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle – Koheesio ja liikenne”
(2000/C 226/09)
ALUEIDEN KOMITEA, joka

ottaa huomioon komission tiedonannon neuvostolle, Euroopan parlamentille, talous- ja sosiaalikomitealle
ja alueiden komitealle aiheesta ”Koheesio ja liikenne”, KOM(1998) 806 lopull., 14.1.1999,
ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja etenkin sen XV osaston (Euroopan laajuiset
verkot) ja XVII osaston (taloudellinen ja sosiaalinen yhteenkuuluvuus),
ottaa huomioon ensimmäisen virallisen luonnoksen Euroopan aluekehityssuunnitelmaksi (ESDP), joka
esiteltiin Euroopan unionin jäsenvaltioiden aluekehityksestä vastaavien ministereiden epävirallisessa
kokouksessa Noordwijkissä 9. ja 10. kesäkuuta 1997,
ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston 23. heinäkuuta 1996 tekemän päätöksen
N:o 1692/96/EY (1) yhteisön suuntaviivoista Euroopan laajuisen liikenneverkon kehittämiseksi sekä
parhaillaan käsiteltävän ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi (2), jolla muutetaan
ensin mainittua päätöstä,
ottaa huomioon työvaliokuntansa 2. kesäkuuta 1999 Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 265 artiklan viidennen kohdan nojalla tekemän päätöksen antaa aiheesta lausunto sekä antaa lausunnon
valmistelu valiokunta 1:n ”aluepolitiikka, rakennerahastot, taloudellinen ja sosiaalinen yhteenkuuluvuus,
rajanylittävä ja alueidenvälinen yhteistyö” tehtäväksi,
ottaa huomioon valiokunta 3:n ”Euroopan laajuiset verkot, liikenne, tietoyhteiskunta” panoksen (esittelijä
Nikos Tabakı́dis, Anargyronin kaupunginjohtaja, EL/PSE),
ottaa huomioon valiokunta 1:n joulukuun 1 päivänä 1999 hyväksymän lausuntoluonnoksen CdR 390/99
rev. 2, jonka esittelijä oli Ramón Luis Valcárcel Siso (Murcian aluevaltuuston puheenjohtaja, E/PPE),
hyväksyi 12. ja 13. huhtikuuta 2000 pitämässään 33. täysistunnossa (huhtikuun 12. päivän kokouksessa)
seuraavan lausunnon.
1. Johdanto

1.1.
Taloudellinen ja sosiaalinen yhteenkuuluvuus on Euroopan unionin perustamissopimuksen B artiklan mukaan
keskeinen väline ”tasapainoisen ja kestävän taloudellisen ja
sosiaalisen edistyksen” toteuttamiseksi Euroopan unionissa.

1.2.
On jo kauan tiedetty, että niin taloudellisen ja sosiaalisen kehitystason kuin infrastruktuurien ja liikennepalvelujen
valmiuksien välillä on selvä yhteys, kuten tämän lausunnon
aiheena olevassa koheesiota ja liikennettä käsittelevässä tiedonannossa todetaan.

nen suhde on kuitenkin sekä teoriassa että käytännössä hyvin
monimutkainen. Siksi kaikenlainen analyysi ja politiikka, jolla
pyritään vahvistamaan ja kehittämään koheesion ja liikenteen
välistä synergiaa, on laadittava erittäin tarkkaan ja harkiten.

1.4.
Tästä syystä komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille, talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden
komitealle aiheesta ”Koheesio ja liikenne” ansaitsee myönteisen
vastaanoton ja arvion; ei pelkästään siksi, että tiedonannosta
käy ilmi Euroopan unionissa tähän mennessä jo tehdyt ponnistukset koheesion ja liikenteen alalla, vaan etenkin siksi, että
siinä halutaan edetä päättäväisesti ja ylittää vielä tällä hetkellä
esiintyvät esteet. Konkreettisina esimerkkeinä tiedonannossa

1.3.
Liikenteen ja kokonaiskehityksen (ja viimeksi mainittua
tukevan taloudellisen ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden) väli–
(1) EYVL L 228, 9.9.1996, s. 1.
(2) KOM(97) 681 lopull. – EYVL C 120, 18.4.1998, s. 14.

arvioidaan, että alakohtaisten liikennepalvelujen vapauttamiseen tähtäävät politiikat saattavat lopulta aiheuttaa tietyille väestöryhmille ja tietynlaisille alueille erinäisiä haittoja ja
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ilmaistaan, miten erilaisia haittoja tulee estää ja korjata
toteuttamalla liikennepolitiikkaa, jossa otetaan huomioon
–

tiettyjen palvelujen säilyttäminen julkisen rahoituksen
avulla ja

–

alueidenvälisten eroavuuksien pienentäminen liikenneyhteyksien osalta.

1.5.
Edellisen perusteella alueiden komitea ilmaisee kiinnostuksensa seuraaviin kysymyksiin:
–

käytettävissä olevat välineet tulosten arvioimiseksi koheesion ja liikenteen alalla

–

liikenne- ja ympäristöpolitiikkojen eriyttäminen unionin
keskus- ja syrjäalueilla

–

syrjäisyys ja saaristo-olosuhteet ja Euroopan satamien rooli
niihin liittyvissä ratkaisuissa

–

toissijaisista liikenneverkoista luopumisen ja niiden sulkemisen vaikutukset Euroopan sisäosien heikkokuntoisten ja
vuoristoalueiden autioitumiseen

–

–

kustannusten entistä laajempi sisällyttäminen hintoihin
ottamalla asteittain käyttöön infrastruktuurien hinnoittelujärjestelmiä
toimintalinjojen ja -välineiden koordinointi.
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1.9.
Yksi yhteisön tärkeimmistä poliittisista tavoitteista on
koheesio eli sellaisten olojen luominen, joiden avulla Euroopan
eri alueet voivat saada samansuuruisen osan kehityksestä.
Tähän viitataan suorasanaisesti uudessa perussopimuksessa
(Amsterdamin sopimuksessa) ja erityisesti sen 2 artiklassa.

1.10. Yhteisö alkoi toteuttaa aiettaan edistää poliittisesti ja
taloudellisesti yhteiskunnallista ja taloudellista koheesiota jo
vuonna 1988, jolloin rakennerahastot suunnattiin uudelleen.
Myöhemmin, kun koheesiorahasto vuonna 1993 liitettiin
rakennerahastoihin, yhteisön politiikka sai yhä eriytetympiä
tavoitteita, nimittäin investoinnit Euroopan laajuisiin verkkoihin. Myös Euroopan investointipankki on työskennellyt tämän
poliittisen päämäärän saavuttamiseksi myöntämällä lainoja
ensisijaisesti aluekehityshankkeisiin.

2. Liikenne ja koheesio

2.1.
Liikenteellä on keskeinen rooli minkä tahansa alueen
kehityksessä niin perusrakenteiden kuin palvelujen toimittamisen kannalta.

2.2.
Talouskasvun ja liikennejärjestelmän kehityksen välinen suhde on tieteellisesti todistettu, vaikka sen tarkkaa
luonnetta ja eri muunnelmia ei olekaan kyetty määrittämään.

1.6.
Alueiden komitea korostaa muutamassa edellä mainittuja aiheita käsittelevässä kohdassa ja loppupäätelmissä arviointeja ja ehdotuksia, jotka se esitti jo Euroopan laajuisista
liikenneverkoista antamassaan lausunnossa (1). Alueiden komitea vahvistaa kaikin puolin samat ajatukset ja arviot, jotka se
ilmaisi kyseisessä lausunnossaan.

2.3.
On kuitenkin selvää, että perusrakenteiden ja palvelujen kannalta kokonaisvaltainen liikennejärjestelmä on monilla
alueilla keskeinen kehitystekijä niin lyhyellä kuin pitkällä
aikavälillä.

1.7.
Euroopan unionin sisällä on suuria maantieteellisiä,
taloudellisia, demografisia, kulttuurisia ja yhteiskunnallisia
eroja. Tiheän asutuksen ja vilkkaan taloudellisen toiminnan
alueet nauttivat yleensä korkeasta elintasosta, kun taas eräät
alueet ovat jääneet kehityksessä jälkeen ja kärsivät jatkuvasti
pahenevasta väestökadosta.

2.4.
Lyhyellä aikavälillä liikennejärjestelmän suunnittelu,
rakentaminen, käyttö ja ylläpito auttavat luomaan työpaikkoja,
ja tämä vaikuttaa suoraan eri alueiden kansalaisten yhteiskunnalliseen integroitumiseen ja taloudelliseen hyvinvointiin.
Pitkällä aikavälillä liikennejärjestelmällä on suoria vaikutuksia
tuotannon perusmuuttujiin (tuotantotyyppi, raaka-ainekuljetukset, tuotteiden jakelu, varastointi jne.).

1.8.
Saaristo- ja syrjäisillä alueilla on myös omat erityispiirteensä. Nämä erot vaikuttavat suoraan kunkin alueen kasvuasteeseen ja niiden kykyyn osallistua tasavertaisesti Euroopan
unionin laajaan yhteiskunnallis-taloudelliseen rakennelmaan.

2.5.
Taloudellisen toimeliaisuuden elvyttäminen sekä tuotanto- että palvelualoilla (esim. matkailussa) on yksi liikenteen
tärkeimmistä tehtävistä.

(1) Lausunto perustuu Euroopan komission vuonna 1998 antamaan
kertomukseen suuntaviivojen toteuttamisesta ja tulevista painotuksista, KOM(1998) 614 lopull. (CdR 60/99 fin, EYVL C 293,
13.10.1999, s. 9).

2.6.
Liikenne on erityisen tärkeä tekijä maa- ja kalatalousalueilla, koska näiden alojen tuoretuotteet ovat pilaantuvia ja
edellyttävät nopeampia kuljetuksia kuin useimmat teollisuustuotteet.
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2.7.
Liikenteen alueellisen ulottuvuuden merkitys on myös
ilmeinen. Jokaisella alueella on erilaisia liikennejärjestelmän
kehittämistarpeita niin teknisten ominaisuuksien kuin taloudellisen ulottuvuuden suhteen. Joillain (erityisesti teollisuus-)
alueilla liikennejärjestelmä on suunniteltava tukemaan tuotantomallia, kun taas muilla (erityisesti syrjäisillä tai epäsuotuisilla)
alueilla julkisen liikenteen kehittäminen on erityisen tärkeää
väestön sosiaalisen yhteenkuuluvuuden edistämiseksi ja yhteiskunnallisen ja ekologisen tasapainon säilyttämiseksi (suuria
kaupunkikeskuksia ympäröivillä alueilla ja EU:n ydinalueiden
liikennekeskittymissä). Näin ollen rakennerahastoista tai koheesiorahastosta olisi tuettava sellaisiin julkisiin henkilöliikennejärjestelmiin tehtyjä investointeja, jotka säästävät ympäristöä, ja suosittava liikennemuotojen intermodaalisuutta.
Näin kaupungeissa edistetään kestävän kehityksen mukaista
liikkuvuutta ja otetaan samalla huomioon kaupunkien kulkuyhteydet ja yhteydet Euroopan laajuisiin verkkoihin.

2.8.
On tärkeää muistaa, että liikennejärjestelmän puutteet
vaikuttavat suoraan elinkustannuksiin, sillä huonosti toimiva
liikennejärjestelmä voi toimia eräänlaisena epävirallisena verona, joka lisää kuluttajille toimitettavien tuotteiden hintaa.
Korotetut hinnat vaikuttavat lähinnä taloudellisesti heikoimpiin yhteiskuntaluokkiin ja siten yhteenkuuluvuuteen. Lisäksi
huonosti toimivan liikennejärjestelmän aiheuttama epävirallinen ”vero” vaikuttaa myös epäsuotuisien alueiden tuotteiden
vientiin.

2.9.
Kuten edellä on mainittu, liikenne yhdistetään usein
käsitteeseen yleistä etua koskevasta palvelusta.

2.10. Tyypillisiä esimerkkejä tästä ovat sairaiden kuljettaminen syrjäseuduilta taajamien terveyskeskuksiin, lasten ja nuorten koulunkäynti, kyky reagoida nopeasti syrjäisillä alueilla
tapahtuviin luonnonkatastrofeihin sekä yhteiskunnallisen integraation edistäminen eri paikalliskulttuurien välisten yhteyksien avulla.

2.11. Näiden seikkojen vuoksi liikennettä ei tulisi arvioida
vain taloudellisin perustein (taloudellinen kannattavuus), vaan
sitä tulisi tarkastella laajemman yhteiskunnallis-taloudellisen ja
ekologisen analyysin yhteydessä. Tässä mielessä on tärkeää
korostaa, että mikäli peruspalveluiden puutetta tai riittämättömyyttä ei kompensoida tehokkaalla liikenneverkolla, joka
lieventää palveluiden puuttumisen aiheuttamia kielteisiä vaikutuksia tuomalla kyseiset palvelut lähemmäksi syrjäisten tai
epäsuotuisten alueiden väestöä, väestö- ja elinkeinotyhjiö
voimistuu, eivätkä liikenneinvestoinnit ole kannattavia. Tuloksena on kyseisten alueiden ajautuminen noidankehään, jossa
kasvava tarjonnan puute luo puolestaan kasvavaa kysynnän
puutetta ja päinvastoin.
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2.12. Liikenteen monitahoiset vaikutukset havainnollistavat, kuinka tärkeää on ottaa paikalliset erityispiirteet huomioon
Euroopan liikenteen suunnittelussa ja perusrakenteissa. Tämä
pätee yhtä lailla jäsenvaltioihin. Sen vuoksi on tärkeää painottaa läheisyysperiaatteen noudattamista myös liikennealalla.

3. Tulosten arviointivälineet

3.1.
Yhteisön liikennepolitiikan ja taloudellisen ja sosiaalisen koheesion välitön yhteys selviää, kun Euroopan yhteisön
perustamissopimuksen XII osastoa (Euroopan laajuiset verkot)
ja XIV osastoa (taloudellinen ja sosiaalinen yhteenkuuluvuus)
tarkastellaan yhdessä. Kyseisissä osastoissa Euroopan laajuisia
verkkoja koskeva politiikka esitetään välineenä, jolla odotetaan
olevan suora vahvistava vaikutus taloudelliseen ja sosiaalisen
yhteenkuuluvuuteen. Määritelmän mukaan yhteisö pyrkii taloudellisen ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden lujittamiseksi
”vähentämään eri alueiden välisiä kehityseroja sekä muita
heikommassa asemassa olevien alueiden, maaseutu mukaan
luettuna, jälkeenjääneisyyttä” (Amsterdamin sopimuksella
tekstiin lisättiin ”muita heikommassa asemassa olevat saaret”).

3.2.
Muissa yleisluonteisissa lähestymistavoissa, joita Euroopan komissio on käsitellyt ehdotuksissaan jo pidemmän
aikaa (Valkoinen kirja kasvusta, kilpailukyvystä ja työllisyydestä – Uudelle vuosituhannelle siirtyminen ja sen mukanaan
tuomat haasteet, 1993) ja jotka on otollisesti sisällytetty
tiedonantoon koheesiosta ja liikenteestä, liikenneinfrastruktuurien tuotanto yhdistetään työpaikkojen luomiseen.

3.3.
Tässä asiassa on ensinnä tarkasteltava työpaikkojen
tilapäistä luomista rakennusvaiheissa. Tätä kiinnostavampaa
on kuitenkin keskittää huomio pysyvien työpaikkojen luomiseen (uudet yhteysmahdollisuudet ja kustannukset huomioon
ottaen), koska ne ovat vaikutukseltaan pitkäaikaisia ja koska
tällainen työllistäminen luo välittömän ja pysyvän toiminnallisen yhteyden tuotantokoneiston kilpailukyvyn ja taloudellisen
ja sosiaalisen koheesion välille.

3.4.
Lopuksi yhteisön liikennetoimien myönteisen vaikutuksen tulee näkyä kasvavina ja entistä tasaisemmin jakautuvina tuloina. Se on erojen kaventamisen ja työllistämisen
lopputulos, joka vie sopusointuiseen päätökseen talouden
kierron prosessin taloudellisen ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden tekijänä.

3.5.
Alueiden komitea ymmärtää kuitenkin, että liikennepolitiikan kytkeminen taloudelliseen ja sosiaaliseen yhteenkuuluvuuteen on vain yleisluonteinen julistus tai kaunis toive niin
kauan kuin käytettävissä ei ole välineitä, joiden avulla voidaan
mitata liikennepolitiikan konkreettisia vaikutuksia kyseiseen
koheesioon. Lyhyesti ja hyvin yleisesti sanoen on mitattava,
millä tavalla yhteisön liikennepolitiikka ja kukin sen omista
välineistä auttavat kolmen avaintavoitteen saavuttamisessa:
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–

Euroopan talouden kilpailukyvyn parantaminen

–

kestävän liikkuvuuden vahvistaminen

–

erityisesti tässä yhteydessä taloudellisen ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden lisääminen unionissa.

3.6.
Näiden kvantitatiivisten mittausvälineiden (mittausindikaattorien ja -muuttujien, arviointimenetelmien jne.) puuttuminen näkyy nykyään sekä konkreettisten toimien tasolla että
yleisellä infrastruktuuriverkkojen ja liikennepalvelujen tasolla.
Alueiden komitean tietojen mukaan Euroopan komissio on
tehnyt viime vuosina varsin tiiviisti työtä näiden kysymysten
parissa, mutta siitä huolimatta
–

–

infrastruktuurin, palvelujen ja konkreettisten toimien ja
hankkeiden osalta on vaikeaa
–

havaita etukäteen niiden merkitys yhteisölle koheesiopolitiikan puitteissa sekä

–

arvioida jälkikäteen asetettujen tavoitteiden saavuttamisaste, ja

yleisten infrastruktuuriverkkojen ja -palvelujen sekä asianmukaisten politiikkojen osalta on vaikeaa
–

nähdä, missä määrin toteutetut ponnistukset ovat
todella tavoitellun linjan mukaisia (tai minkälaisia
yleisiä tai yksityiskohtaisia poikkeamia niissä esiintyy),
ja

–

tunnistaa toimintavälineet, jotka vahvistavat tai korjaavat sivuvaikutuksia.

3.7.
Alueiden komiteasta on näin ollen soveliasta ehdottaa,
että yhteisön liikennepolitiikkaa edistäviin t&k-sektorin ”monialaisiin toimiin” sisällytetään tehtävät, joissa perehdytään
kvantitatiivisten indikaattoreiden ja asianmukaisten menetelmien suunnitteluun ja laadintaan. Näiden indikaattoreiden
ja menetelmien avulla voidaan arvioida jatkuvasti yhteisön
liikennepolitiikan vaikutuksia
–

tuotantokoneiston kilpailukyvyn parantamiseen

–

kestävään liikkuvuuteen ja liikennemuotojen jakautumiseen

–

ainakin kahden taloudellisen ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden perustekijän eli alueidenvälisten yhteyksien ja
työllisyyden parantamiseen.
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4. Erilaiset politiikat keskusalueilla, syrjäseutualueilla,
saarilla ja erillisalueilla
4.1.
Alueiden komitea on aiemmissa yhteyksissä korostanut, että yhteisön liikennepolitiikassa on otettava erityisen
hyvin huomioon Euroopan eri alueilla esiintyvien ongelmien
omat erityispiirteet ja etsittävä kussakin tapauksessa konkreettisia ratkaisuja konkreettisiin ongelmiin:
–

”keskeiset alueet”, joiden pahimmat ongelmat liittyvät
kilpailukykyyn ja kapasiteettiin ja joilla (erityisesti ympäristöön liittyvän) epähyödyn merkitys on hyvin
määräävä

–

”syrjäiset alueet”, joilla tuottoon ja työllisyyteen, yhteyksiin,
autioitumiseen ja taloudelliseen ja sosiaaliseen koheesioon
liittyvät ongelmat ovat keskeisiä ja epähyödyn merkitys
suhteellisen pieni.

4.2.
On myös otettava huomioon nk. pohjoinen ulottuvuus. Unionin pohjoinen periferia poikkeaa ilmastollisesti,
sijainnillisesti, talousmaantieteellisesti ja geopoliittisesti muista
unionin alueista. Pohjoisille alueille antavat oman leimansa
harva asutus ja pitkät etäisyydet, ja sen vuoksi on toteutettava
sellaista yhteisön liikennepolitiikkaa, jossa nämä erityispiirteet
otetaan huomioon. Myös monilla voimakkaasti autioituneilla
vuoristoalueilla ja eteläisillä sisämaan erillisalueilla on erityisiä
liikenneongelmia; tällaistenkin alueiden pitäisi nauttia erityiskohtelua.
4.3.
Vaikka komission tiedonannossa vakuutetaan, että
syrjäseutualueiden tarpeet on otettu huomioon Euroopan
laajuisten verkkojen suunnittelussa (1), alueiden komitea epäilee asiaa. Se uskoo, että syrjäseutu-, erillis- ja saarialueiden
tarpeet on ilmeisestikin otettu huomioon, mutta ei mitenkään
erityisesti tai eri tavalla kuin keskeisten alueiden tarpeet.
Ajallaan sovellettuna tällainen eriyttäminen olisi tukenut merkittävällä tavalla selviä ja mitattavia tavoitteita yhteyksien ja
taloudellisen ja sosiaalisen koheesion alalla.
4.4.
Alueiden komitea katsoo, että samoja esimerkkejä,
jotka komissio esittää tiedonannossaan väittämänsä tueksi
(lentoasema- ja satamaverkkojen osalta), voidaan käyttää vastaesimerkkinä tukemaan alueiden komitean esittämiä epäilyjä.
Yhteyksien kannalta on hyvin arvokasta, että Euroopan laajuisiin verkkoihin on sisällytetty syrjäisillä saarialueilla sijaitsevia
pieniä lentoasemia (jotka ovat lentoasemajärjestelmän yksi
alueellinen ja yhteyksiä luova osa). Kuitenkin muut liikennekysymyksiin ja varsin löyhään käsitteeseen ”alueellinen erilliskohde” liittyvät valintakriteerit ovat aiheuttaneet sen, että myös
sellaisilla keskusalueilla, joissa saadaan nauttia erinomaisista
maayhteyksistä ja joilla ei ole erilliskohteelle ominaisia ongelmia, lentoasemajärjestelmään on valikoitu lukemattomia
pieniä alueellisia yhteyspisteitä (joiden etäisyys toisistaan on
joissakin tapauksissa alle 50 kilometriä).

(1) KOM(1998) 806 lopull. – kohta 26.
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4.5.
Eräiden Euroopan komission teettämien tutkimusten
päätelmät vahvistavat epäilyt syrjäseutualueiden ongelmien
huomioon ottamisesta Euroopan laajuisten verkkojen suunnittelussa. Päätelmien sisältö ei ole kovinkaan yllättävä, ja niistä
ilmenee selvästi, mitkä ovat pelisäännöt (1):
–

Keskeisillä alueilla sijaitsevat keskikokoiset kaupungit,
joissa on solmukohtia tai käytäviä, hyötyvät yleensä eniten
liikenneyhteyksistä.

–

Myös suurkaupungit ja niiden lähialueet hyötyvät verkosta,
vaikkakin vähemmässä määrin kuin keskikokoiset kaupungit.

–

Toissijaisiin verkkoihin tarvitaan lisäinvestointeja, jotta
syrjäseutu- ja ulkoalueet voisivat saada mahdollisimman
paljon hyötyä Euroopan laajuisista verkoista.

5. Syrjäseutualueiden satamien rooli
5.1.
Merisatamilla ja -kuljetusverkoilla on multimodaalisuuden tukena erityistä merkitystä syrjäseutualueille, joilla
enimmäkseen on pitkä rantaviiva ja joista jotkut saattavat olla
hyvin etäällä sijaitsevia saaria. Näissä tapauksissa keskisuurilla
ja pienillä satamilla voi olla olennainen rooli, sillä ne mahdollistavat edulliset kuljetukset, jotka voivat korvata erinomaisesti
maakuljetusten puutteet (olivat ne fyysisesti väistämättömiä tai
juuriltaan historiallisia).
5.2.
Vaikka satamiin viitattiin aiemmin syrjäseutualueilla
sovellettavaa politiikkaa käsiteltäessä (kohdassa 4 ”Erilaiset
politiikat keskeisillä alueilla ja syrjäseutualueilla”), satamat
yhteisön liikennepolitiikan osana ansaitsevat joitakin erityishuomioita, sillä niitä on kohdeltu oudolla tavalla Euroopan
laajuisten verkkojen ja liikenneinfrastruktuurien määrittelyprosessissa.
5.3.
Alussa Euroopan komissio ja neuvosto jättivät tarkastelun ulkopuolelle yksittäisten satamien nimeämisen ja rajoittuivat määrittelemään, mitkä edellytykset ”yhteistä etua koskevien
satamahankkeiden” tulee täyttää. Tätä suhtautumistapaa (2)
tukevat syyt liittyivät eräisiin erityispiirteisiin, joita satamatoimintaan uskottiin liittyvän. Vapaa kilpailu satamatoiminnassa
olisi voinut häiriintyä, mikäli jotkut satamat olisi liitetty
Euroopan laajuisiin verkkoihin ja muut jätetty verkon ulkopuolelle. Syyt olivat uskottavat, mutta niitä voisi soveltaa lähes
samoin ehdoin muihin infrastruktuureihin, joita varten ehdotuksessa esitettiin asianmukaiset suunnitelmat.
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5.5.
Euroopan komissio piti lupauksensa ja teki ehdotuksen
Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi päätöksen
N:o 1692/96/EY muuttamisesta (3). Ehdotukseen sisältyy karttoja, joissa on yksilöity yhteisön edun kannalta tärkeät satamat,
ja siinä liitetään Euroopan laajuiseen yhdistettyjen kuljetusten
verkkoon niin sanotut kuljetusmuotojen vaihtopaikat. Lupauksen täyttämistä on kuitenkin pidettävä vain muodollisena,
sillä komissio päätyi yksilöimään kaikki vähämerkitykselliset
satamat.
5.6.
Syrjäseutualueiden kannalta tällaista lopputulosta ei
voida pitää myönteisenä, sillä jos keskeisiin alueisiin sisällytetään suuri määrä pieniä satamia, seurauksena on satamien
oman kiinnostuksen laimeneminen syrjäseutualueiden kuljetuksia kohtaan. Yhteisövarat ovat rajalliset ja jos melkein mikä
tahansa satama voi hyötyä niistä, varojen käytön tehokkuus
jää kokonaisuudessaan hyvin rajalliseksi. Euroopan komission
ehdotus voi lisäksi olla ristiriidassa merikuljetusalan nykyisten
suuntausten kanssa. Alalla suositaan yhä pidemmälle menevää
satamajärjestelmien erikoistumista ja niiden toiminnan hierarkisoitumista.
5.7.
Alueiden komitean mielestä soveliainta olisi yhdistää
liikenteen tai toiminnan määrään liittyvät rajoittavat valintakriteerit avoimiin mutta selkeisiin, alueeseen ja yhteyksiin sidottuihin kriteereihin. Tällainen ehdotus, jota voisi soveltaa
pohjimmiltaan mihin tahansa Euroopan laajuisen verkon
kuljetusmuotoon, mahdollistaisi kilpailukykyä ja taloudellista
ja sosiaalista koheesiota koskevien tavoitteiden yhdistämisen
parhaalla mahdollisella tavalla.

6. Infrastruktuurien hinnoittelu
6.1.
Euroopan komissio julkaisi vuonna 1998 valkoisen
kirjan aiheesta ”Oikeudenmukainen maksu infrastruktuurin
käytöstä: vaiheittainen lähestymistapa liikenneinfrastruktuurin
yhtenäiseen hinnoitteluun Euroopan unionissa” (4). Siinä kannatetaan ”yhteiskunnalle koituvien rajakustannusten” periaatteen yleistä soveltamista (mukaan luettuna tietty ulkoisten
kustannusten sisäistäminen hinnoitteluun). Kuten tunnettua,
nykyisin infrastruktuurin käyttömaksua sovelletaan ainoastaan
maanteihin (maksulliset moottoritiet ja eräät suuret infrastruktuurirakennelmat) ja vain osittain tai ei lainkaan rautateihin,
satamiin, lentoasemiin ja vesiväyliin. Lisäksi unionin eri jäsenvaltioiden käytännöissä esiintyy suuria eroja.

5.4.
Prosessissa, jonka tuloksena hyväksyttiin Euroopan
parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1692/96/EY yhteisön
suuntaviivoista Euroopan laajuisen liikenneverkon kehittämiseksi, parlamentti onnistui sisällyttämään päätökseen virallisen
julistuksen, jossa Euroopan komissio sitoutui esittelemään
vuonna 1997 uuden ehdotuksen. Sen mukaan merisatamia
oli kohdeltava samalla tavalla kuin lentoasemia (yksittäisten
satamien nimeäminen suuruuden ja alueellisten kriteerien
perusteella).

6.2.
Alueiden komitea huomauttaa tällä kohdin, että hintojen rajateoria asettaa kustannusten toimintarakenteelle eräitä
ratkaisevan tärkeitä ehtoja. Kustannusten tulee siten kasvaa
tuotantomäärän myötä, niiden on oltava kaikilta osin jatkuvia
ja johdettavia, sillä muuten rajakustannuskäsite menettää merkityksensä. Valitettavasti lähes kaikkien tärkeimpien infrastruktuurien ja etenkin liikenneinfrastruktuurien kapasiteettia voidaan kasvattaa vain ”isoin hyppäyksin”. Siksi komission suosimat hintapolitiikat kärsivät alueiden komitean mielestä tietyistä
itse teoreettisia perusteita koskevista puutteista.

(1) KOM(1998) 806 lopull. – kohta 27.
(2) COM(94) 106 final – kohta 76.

(3) KOM(97) 681 – EYVL C 120, 18.4.1998, s. 14.
(4) KOM(1998) 466 lopull.
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6.3.
Toinen Euroopan komission valkoisessa kirjassa esitetty teoriassa kyseenalainen näkemys on olettamus, että ”yhteiskunnalle koituvat rajakustannukset” johtavat optimaaliseen
hintaan, joka takaa varojen parhaan jaon. Tämä olettamus
pätee teoriassa, mutta siinä unohdetaan, että optimaalisen
hinnan löytäminen edellyttää lisäksi teorian mukaan, että
”rajakustannukset” ovat yhtä kuin ”keskikustannukset”. Tämä
laiminlyönti, jolla yritetään kiertää liikenneinfrastruktuurien
kapasiteetin ”suurten hyppäysten” ongelma, johtaa siihen,
että valkoisessa kirjassa sotkeudutaan kapasiteetti-hintasuhteen
muodostamaan ongelmaan löytämättä siihen tyydyttävää ratkaisua.
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taa kustannuksia taloudellisen toiminnan tulevan kasvun ja
siitä seuraavan rikastumisen avulla, kun taas heikosti kehittyneillä alueilla on huonommat mahdollisuudet korvata kustannuksia, koska hinnoittelun myönteiset vaikutukset jäävät rajallisiksi kyseisten alueiden talousjärjestelmän suhteellisen heikon
kapasiteetin vuoksi.
6.9.
Yhteenvetona alueiden komitea kannattaa ehdotonta
tarkkuuden ja varovaisuuden noudattamista infrastruktuurien
hinnoittelukysymyksessä.

7. Toimintalinjojen ja -välineiden koordinointi
6.4.
Jos kuitenkin nämä teoreettiset ja käytännön ongelmat,
joita kapasiteetin luomiskustannusten mahdollinen huomioon
ottaminen aiheuttaa, onnistutaan ratkaisemaan, voidaan infrastruktuurien hinnoittelua pitää hyvänä välineenä hallita nimenomaan suurissa ja ruuhkaisissa infrastruktuureissa esiintyvät
kapasiteettiongelmat, kysymykset liikenteen rahoitukseen
osoitettavista varoista ja koko talousjärjestelmän kilpailukykyongelmat.
6.5.
Tätäkin huomattavasti kyseenalaisempaa on, voiko
infrastruktuurien hinnoittelu olla hyvä väline tai vaikutuksiltaan hyväksyttävä, silloin kun pyritään korjaamaan yhteyksien
ja koheesiotavoitteiden omia puutteita.
6.6.
Komission tiedonannossa, jossa viitataan edellä mainittuun valkoiseen kirjaan (1), todetaan että ”– – ei ole syytä
uskoa, että syrjäseutualueet ja heikoimmin kehittyneet alueet
kärsisivät rajakustannuksiin perustuvasta hinnoittelujärjestelmästä.” Kuitenkin tiedonannon alaviitteessä todetaan
välittömästi ja edelleen valkoiseen kirjaan viitaten, että
–

hinnat olisi eriytettävä, jotta vähemmän ruuhkautuvilla ja
saastuneilla alueilla olisi pienemmät maksut, ja

–

hintauudistuksia voitaisiin toteuttaa joustavasti ja asteittain, jos on vaarana, että liikenteen käyttömaksujen korotukset estävät syrjäseutualueen tai heikoimmin kehittyneen
alueen talouskehityksen.

6.7.
Se että komission tiedonannossa esitetään useita selviä
varauksia ja jopa väläytellään tuki- tai korvaussuunnitelman
mahdollisuutta tähän tarkoitukseen, osoittaa, että alueiden
komitean varovainen suhtautuminen on täysin perusteltua.
Lyhyesti sanottuna infrastruktuurin käytön yleisen hinnoittelun mahdollisia vaikutuksia taloudelliseen ja sosiaaliseen koheesioon ei ole vielä tutkittu riittävästi. Lisäksi näitä vaikutuksia
tulee aikanaan arvioida yksikkökustannusten (liikenteen aiheuttamien kustannusten) ja verotuksen näkökulmasta.
6.8.
Alueiden komitean arvion mukaan hinnoittelusta saattaa seurata sellainen pysyväluonteinen ongelma, että taloudellisesti kehittyneillä alueilla on vahvahkot mahdollisuudet tasoit-

(1) KOM(1998) 806 lopull. – kohta 37.

7.1.
Alueiden komitean mielestä liikennealan toimintalinjojen ja -välineiden koordinointiin liittyy monimutkaisia ja
monenlaisia ongelmia. Euroopan unionin toimielimet työskentelevät näiden ongelmien parissa, mutta ratkaisuja on etsittävä
mahdollisimman tarmokkaasti.
7.2.
Ensinnäkin on tarkasteltava alan vapauttamiseen
tähtäävien politiikkojen (joihin pyritään sisällyttämään laajasti
alan markkinoilla vallitsevat käytännöt) ja suoraan taloudellisen ja sosiaalisen koheesion tavoitteisiin sidottujen politiikkojen teoreettista ja käytännön koordinointia. Jälkimmäisiin
kuuluvat erityisesti julkispalveluja ja Euroopan laajuisia verkkoja koskevat politiikat.
7.3.
Tiedonannossa tähän ongelmaan kiinnitetään huomiota useissa kohdissa sekä esitetään kommentteja, joita alueiden
komitea arvostaa sekä niiden konkreettisen sisällön että taustalla paljastuvan huolen vuoksi.
7.4.
Alueiden komitea on tyytyväinen tiedonannossa esitettyihin arvionteihin ja ehdotuksiin, jotka liittyvät liikennepolitiikkaan ja Euroopan komission toimintaan. Niitä tulisi vahvistaa sellaisella ajatuksella, että kilpailukyky ja koheesio ovat
samantasoisia tavoitteita, joihin tulee pyrkiä yhdessä ja tasapainoisesti.
7.5.
Toinen koordinointiin liittyvä ongelmallinen näkökohta koskee aluesuunnittelun sekä liikenneinfrastruktuurien ja
-palvelujen rahoituspolitiikkaa ja -välineitä.
7.6.
Alueiden asuttamis- ja käyttötavan ja liikenneverkkojen
välinen yhteys on yhtäältä ilmeisempi kuin taloudellisen ja
sosiaalisen kehitystason ja liikenneinfrastruktuurien ja
-palvelujen välinen yhteys (kohta 1.2). Toisaalta tiedonannossa
todistetaan, että suurin osa liikenneinfrastruktuureihin ohjattavista yhteisövaroista ei ole peräisin erityisesti tarkoitusta varten
perustetuista rahastoista (Euroopan laajuisia verkkoja koskeva
budjettikohta ja Euroopan laajuisten verkkojen koheesiorahasto) vaan muista rakennerahastoista, joiden suoranaiset
tavoitteet liittyvät aluekehitykseen ja -suunnitteluun (EAKR,
Regis, Interreg jne.).
7.7.
Komission tiedonannossa todetaan monessa kohtaa –
ja alueiden komitea yhtyy toteamukseen –, että tulevaisuudessa
yhteyskysymystä on tarkasteltava ongelmana, joka on ratkaistava ottamalla huomioon yhtenä kokonaisuutena suuret Euroopan laajuiset verkot, suuriin verkkoihin ja niistä poispäin
johtavat verkot sekä paikallisverkot.
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7.8.
Tässä yhteydessä alueiden komitea nostaa esiin kysymyksen, olisiko aika perustaa yhteisön nykyisen tukikehyksen
rinnalle samankaltainen täydentävä alakohtainen väline, jonka
avulla liikenneverkoista ja -palveluista saadaan kokonaiskäsitys
ja jonka tehtävänä on asiaankuuluvien yhteisöpolitiikkojen ja
-välineiden kokonaisvaltainen järjestäminen.
7.9.
Viimeinen alueiden komiteaa kiinnostava koordinointikysymys koskee rahoitusmenetelmiä ja erityisesti sellaisten
menetelmien etsimistä, joiden avulla infrastruktuureja voidaan
kehittää yksityisen rahoituksen sekä julkisen ja yksityisen
sekarahoituksen turvin.
7.10. Alueiden komitea katsoo ensinnäkin, että yksityisrahoituksen käyttö infrastruktuurien rahoituksessa on tulevaisuudessa väistämätöntä. Toiseksi komitea uskoo, että yksityissektorin osallistuminen infrastruktuurien rahoitukseen tulee
aiheuttamaan paljon enemmän ongelmia heikosti kehittyneillä
syrjäseutu-, saari- ja erillisalueilla kuin keskeisillä alueilla,
sillä heikosti kehittyneillä syrjäalueilla toiminnan taloudellinen
kannattavuus ei liikenteen ja kuljetusten määrän vuoksi ole
kovinkaan (tai yhtä) houkutteleva.
7.11. Tässä mielessä alueiden komitea kehottaa kaikkia
asiaankuuluvia Euroopan unionin toimielimiä ja virastoja
olemaan mahdollisimman luovia ja tarmokkaita suunnitellessaan ja toteuttaessaan yhteisrahoitusmenetelmiä, joissa julkinen ja yksityinen sektori yhdistyvät samanaikaisesti tai joissa
yhdistyvät täysin yksityinen, väliaikainen rahoitus (rakennusja käyttövaihe) ja loppurahoitus, joka hoidetaan kokonaan tai
osittain julkisin varoin (epäsuorat tienkäyttömaksut jne.).

8.8.2000

heikoimpien alueiden kehittämiseen ja heikoimmassa asemassa
olevien ryhmien mahdollisuuksien parantamiseen.
9.2.
Tässä suhteessa AK pitää yhteisön politiikan kulmakivenä sitä, että Euroopan eri alueet saavat yhtäläisen osan
taloudellisesta ja yhteiskunnallisesta hyvinvoinnista. Liikenne
on aluepoliittisesti tärkeä väline, jota tulisi asianmukaisesti
arvostaa.
9.3.
Alueiden komitea vahvistaa samat näkemykset ja arviot, jotka se ilmaisi 3. kesäkuuta 1999 Euroopan laajuisista
liikenneverkoista antamassaan lausunnossa (1) ja viittaa kyseiseen lausuntoon eräiden sellaisten aiheiden yksityiskohtaisen
käsittelyn osalta, joita tässä lausunnossa tarkastellaan vain
lyhyesti tai epäsuorasti.
9.4.
Alueiden komitea katsoo, että yhteisön liikennepolitiikan ja erityisesti Euroopan laajuisia verkkoja koskevan politiikan tulee auttaa luomaan Euroopan unioniin uusi ”alueidenvälisten yhteyksien kartta”, jonka avulla voidaan vähentää alueiden välisiä eroja ja määrittää kaikkien unionin alueiden välisten
yhteyksien vähimmäisvaatimukset.
9.5.
Alueiden komitea katsoo yhteisön liikennepolitiikan
arvioinnin ja vahvistus- ja korjausmekanismien suunnittelun
ja toteutuksen edellyttävän välttämättä, että liikennepolitiikan
vaikutuksia yhteisön teollisuuden kilpailukyvyn parantamiseen
ja taloudellisen ja sosiaalisen koheesion vahvistamiseen Euroopan unionissa mitataan määrällisesti ja tarkasti. Tässä yhteydessä on otettava huomioon myös ydinalueiden ympäristökuormituksen kasvuongelma.

8. Liikenne ja koheesio laajentumisen valossa
8.1.
Komission tiedonannossa viitataan nimenomaisesti ehdokasmaita koskevaan yhteisön politiikkaan. Se perustuu
samoihin perusteisiin ja mittasuhteisiin kuin tähän asti yhteisössä sovellettu politiikkakin. Erityisen tärkeänä pidetään
sitä, että uusilla jäsenvaltioilla on oltava yhteiskunnallis-taloudellisesti kiinteä suhde nykyisiin jäsenvaltioihin. Liikenteellä
on merkittävä taloudellinen, ympäristöpoliittinen ja yhteiskunnallinen tehtävä laajentuneessa unionissa.
8.2.
Vuoden 2000 alussa uudesta yhteisön rahastosta (liittymistä valmisteleva rakennepolitiikan väline, LVRV) aletaan
myöntää varoja lähinnä ehdokasmaiden liikenneperusrakenteiden rahoitukseen. Erityisenä painopistealueena on Euroopan
laajuisten verkkojen laajentaminen näihin maihin. Tämän
politiikan tavoitteena on varmistaa, että uusien jäsenvaltioiden
palvelut ovat tasoltaan yhteiskunnallis-taloudellisesti arvokkaita.

9.6.
Alueiden komitea kehottaa toimielimiä ja erityisesti
Euroopan komissiota huolehtimaan siitä, että yhteisön liikennepolitiikan välittömään ohjelmointiin sisällytetään tarvittavien indikaattorien ja menetelmien muotoilu ja laadinta, jotta
yhteisön liikennepolitiikan panosta kilpailukyvyn kehittymiseen ja taloudellisen ja sosiaalisen koheesion (yhteyksien ja
työllisyyden) kasvuun voidaan jatkuvasti arvioida.
9.7.
Alueiden komitea katsoo, että yhteisön liikennepolitiikan kohtaamat ongelmat eivät ole täysin samat Euroopan
unionin kaikilla alueilla, sillä on olemassa
–

”keskusalueita”, joilla hallitsevat kilpailukykyyn, kapasiteettiin ja kuormitukseen liittyvät ongelmat ja joilla epähyödyn
merkitys on hyvin määräävä

–

”syrjäisiä, saari- ja erillisalueita”, joilla tuloihin ja työllisyyteen sekä yhteyksiin, autioitumiseen ja taloudelliseen ja
sosiaaliseen koheesion liittyvät ongelmat ovat keskeisiä ja
epähyödyn merkitys suhteellisen pieni.

9. Loppupäätelmät
9.1.
Alueiden komitea arvostaa ylipäänsä Euroopan komission tiedonannossa ”Koheesio ja liikenne” ilmaistua huolestuneisuutta ja halua optimoida kyseisten politiikkojen panos

(1) Komission kertomus suuntaviivojen toteuttamisesta ja tulevista
painostuksista, KOM(1998) 614 lopull. (CdR 60/99 fin, EYVL
C 293, 13.10.1999, s. 9).
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9.8.
AK katsoo, että kunkin alueen erityisongelmien luonteen ymmärtäminen ja vastaavien ratkaisujen löytämisen tarve
edellyttää läheisyysperiaatteen tiukempaa noudattamista paikallis- ja aluetasolla.

–
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käyttämään yhteisövaroja mahdollisimman tehokkaasti ympäristövaikutuksia, kilpailukykyä ja koheesiota
koskevien tasapainoisten kriteerien ja tavoitteiden mukaisesti

–
9.9.
Alueiden komitean mielestä nämä seikat tulee ottaa
huomioon yhteisön liikennepolitiikassa siten, että kullakin
alueella toteutetaan sille parhaiten soveltuvia ratkaisuja.

laativat tiukat liikenne- ja kuljetuskapasiteettia ja -määriä
koskevat valintakriteerit

–

laativat yhteyksien ja aluesuunnittelun osalta avoimet
mutta riittävän selkeät valintakriteerit.

9.10. Alueiden komitea korostaa, että kullekin alueelle
parhaiten soveltuvien ratkaisujen etsinnän ei pidä missään
tilanteessa heikentää unionin heikoimmassa asemassa olevien
väestöryhmien ja alueiden tasavertaisia mahdollisuuksia.

9.13. Alueiden komitea kehottaa Euroopan komissiota jatkamaan analysointia ja laatimaan konkreettisia ehdotuksia
ratkaisuiksi ja toimiksi sellaisten teoreettisten ja käytännön
ongelmien varalta, joita infrastruktuurien hinnoittelupolitiikka
saattaa aiheuttaa sosiaalisten rajakustannusten suhteen erityisesti seuraavissa asioissa:

9.11. Alueiden komitea kehottaa Euroopan komissiota
huolehtimaan siitä, että sen liikennepoliittisissa tiedonannoissa, arvioinneissa ja toimintalinjoissa otetaan aina huomioon ratkaisujen välttämätön eriyttäminen kunkin alueen
luonteen mukaisesti.
9.12. Alueiden komitea vaatii, että Euroopan laajuista liikenneverkkoa koskevien yhteisön suuntalinjojen seuraavan
tarkistuksen yhteydessä näiden kysymysten kanssa suoraan
tekemisissä olevat elimet eli Euroopan parlamentti, neuvosto
ja Euroopan komissio
–

sitoutuvat entistä vahvemmin
–

liikenneinfrastruktuurien ja -palvelujen kokonaisvaltaiseen suunnitteluun

–

tarpeeseen eriyttää liikennemuotokohtaiset verkot erityisaloittain ja asettaa ne hierarkiseen järjestykseen

–

hinnoittelupolitiikan vaikutukset liikennemuotojen jakautumiseen ja liikennekustannuksiin keskus- ja syrjäseutualueilla

–

kapasiteetin ja yhteyksien luonti heikosti kehittyneillä
alueilla ja

–

verotukselliset seuraukset ja niiden otaksuttavasti erilaiset
vaikutukset ”vahvoilla” ja ”heikoilla” alueilla.

9.14. Alueiden komitea kehottaa kaikkia asianomaisia yhteisön, jäsenvaltio-, alue- ja paikallistason osapuolia huolehtimaan aluekehitystä ja alue- ja liikennesuunnittelua tukevien
politiikkojen ja rahoitusvälineiden koordinoinnista. Tämän
pohjaksi voisi olla hyödyllistä laatia yleiskatsaus kaikista
liikenneverkoista ja -palveluista.
9.15. Alueiden komitea kehottaa kaikkia toimielimiä ja
kaikkia Euroopan talous- ja yhteiskuntaelämän toimijoita
perehtymään mahdollisuuteen laatia erityismenetelmiä, joiden
avulla yksityisiä varoja voidaan ottaa mukaan infrastruktuurien
rahoitukseen syrjäisillä ja heikosti kehittyneillä alueilla.

Bryssel 12. huhtikuuta 2000.
Alueiden komitean
puheenjohtaja
Jos CHABERT
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Alueiden komitean lausunto aiheesta ”Kuudes kausikertomus Euroopan unionin alueiden
sosiaalisesta ja taloudellisesta tilanteesta”
(2000/C 226/10)
ALUEIDEN KOMITEA, joka

ottaa huomioon kuudennen kausikertomuksen Euroopan unionin alueiden sosiaalisesta ja taloudellisesta
tilanteesta (SEK(1999) 66 lopull.),
ottaa huomioon komission 1. syyskuuta 1999 Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 265 artiklan
nojalla tekemän päätöksen pyytää aiheesta alueiden komitean lausunto,
ottaa huomioon työvaliokuntansa 2. kesäkuuta 1999 tekemän päätöksen antaa lausunnon valmistelu
valiokunta 1:n ”Aluepolitiikka – Rakennerahastot – Taloudellinen ja sosiaalinen yhteenkuuluvuus –
Rajanylittävä ja alueidenvälinen yhteistyö” tehtäväksi,
ottaa huomioon valiokunta 1:n joulukuun 1. päivänä 1999 hyväksymän lausuntoluonnoksen CdR 388/99
rev. 2, jonka esittelijä oli Bourgognen aluevaltuutettu Jean-François Bazin, F, PPE,
hyväksyi 12. ja 13. huhtikuuta 2000 pitämässään 33. täysistunnossa (huhtikuun 12. päivän kokouksessa)
seuraavan lausunnon.
1. Johdanto

1.1.
Kuudennessa kausikertomuksessa Euroopan unionin
alueiden sosiaalisesta ja taloudellisesta tilanteesta eritellään ja
kommentoidaan Euroopan unionin aluepolitiikan vaikutuksia
sekä koheesioprosessin tuloksia. Siinä käsitellään myös kehitystä kymmenessä Keski- ja Itä-Euroopan maassa sekä Kyproksessa.

1.2.
Komissio julkaisi 28. heinäkuuta 1999 kertomuksen,
joka on viimeinen tässä komission kolmen vuoden välein
julkaisemien asiakirjojen sarjassa. Komissio antaa tästedes
Maastrichtin sopimuksen 130 b artiklan (1) mukaisesti joka
kolmas vuosi kertomuksen taloudellisesta ja sosiaalisesta yhteenkuuluvuudesta. Kertomukseen liitetään analyysit, jotka
esitettiin aiemmin kausikertomuksessa. Ensimmäinen koheesioraportti esitettiin ja hyväksyttiin vuonna 1996.

1.3.
Euroopan unionia koskevien taloudellisten ja sosiaalisten tietojen tarkka ja yksityiskohtainen tuntemus ja niiden
säännöllinen ajantasaistaminen on välttämättömyys. Lausunnon kohteena oleva kertomus on selvä edistysaskel edeltäjäänsä
nähden, sillä siinä ajantasaistetaan tiedot asianmukaisesti ja
lisäksi se avaa uusia ja mielenkiintoisia näkymiä talouden
maailmanlaajuistumiseen, tietoyhteiskunnan kehitykseen,
euron käyttöönottoon, unionin itälaajentumiseen, alueiden
talouteen ja työmarkkinoihin.

(1) Amsterdamin sopimuksen 159 artiklan 2 kohta.

1.4.
Näin on mahdollista arvioida mahdollisimman objektiivisesti alueiden talouden, työmarkkinoiden ja väestömuutosten pääsuuntauksia 1900-luvun lopulla, analysoida alueiden
kilpailukykykapasiteettia, tarkastella rakennerahastosta tukea
saaneiden ja tuen ulkopuolelle jääneiden alueiden kehitystä
sekä tutustua Keski- ja Itä-Euroopan kymmenen valtion ja
Kyproksen tilanteisiin ja vertailla niitä.

1.5.
Alueiden komitea suhtautuu siis kokonaisuudessaan
myönteisesti kuudennen kausikertomuksen selvitykseen Euroopan unionin alueiden sosiaalisesta ja taloudellisesta tilanteesta. Kertomus merkitsee edistysaskelta alueellisten tietojen
analysoinnissa ja osoittaa alalla saavutetun edistyksen vuonna
1995 ilmestyneen viidennen kausikertomuksen jälkeen. Vielä
on paljon selvitettävää, mutta nyt ollaan jo oikeilla jäljillä
varsinkin, jos jatketaan tilastollisten välineiden yhtenäistämistä
Euroopassa ja jos ESDP:hen liittyvät tutkimustyöt täyttävät
lupauksensa. Erityisesti yksi tärkeä tekijä antaa aihetta tyytyväisyyteen: kilpailukykyyn perustuvan lähestymistavan merkitys
(kertomuksen toinen osa), joka avaa uusia näkymiä Euroopan
alueellisten kehityserojen ymmärtämiseen ja ratkaisemiseen.

2. Analyysikehyksen asianmukaisuus

2.1.
Kertomuksen lähtökohtana ovat alueet. Vaikka valittu
analyysikehys lienee ainoa, joka mahdollistaa tietojen keruun
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ja vertailun, on selvä, että alueiden välillä vallitsee merkittäviä ja
monentyyppisiä eroja. Osa johtuu historiasta, osa pienempien
kokonaisuuksien hiljattaisesta järjestäytymisestä huomattavasti
toisistaan poikkeavin maantieteellisin perustein ja eri aikoina
ja huolimatta erilaisesta suuntautumisestaan ja painostaan –
erityisesti talousasioissa. On usein vaikeaa verrata kokonaisuuksia, jotka eivät ole historiallisesti, kulttuurisesti, hallinnollisesti, poliittisesti ja taloudellisesti vertailukelpoisia.

2.2.
Analyysin rajoittuneisuus paljastuu erityisesti, kun
käyttöön otetaan talousteoria, jossa erotetaan toisistaan polarisoituneet alueet (joilla on ympäristöstä toimintaa imevä aktiivinen keskus) ja homogeeniset alueet (jotka muodostuvat keskenään hyvin samankaltaisista alueyksiköistä). Esimerkiksi
tietyt NUTS2-alueet ovat luonteeltaan polarisoituneita, toiset
taas homogeenisia. Käsillä olevassa kertomuksessa tämä erottelu tehdään ainoastaan epäsuorasti, kun alueet jaotellaan palvelutaajamiin, keskikokoisista kaupungeista muodostuviin teollisuusalueisiin ja maaseutualueisiin. Polarisoituneiden ja homogeenisten alueiden keskinäinen vertailu on kuitenkin hankalaa.
Alueiksi paisuneet kaupungit muodostavat sitä paitsi oman
epätyypillisen tapauksensa.

2.3.
Eräs väistämätön mutta harmillinen tilastollinen ilmiö
vääristää joskus alueiden eriarvoisuutta koskevat analyysit.
Mitä laajempi ja asutumpi alue on kyseessä, sitä enemmän
indikaattoreilla on taipumus lähentyä keskiarvoa, jonka taakse
saattaa todellisuudessa kätkeytyä merkittäviä sisäisiä eroja.
Niin sanotuilla rikkailla alueilla on usein köyhiä osia. On
tietenkin Euroopan unionin jokaisen jäsenvaltion oma asia
määrittää tasapuolisuussääntönsä, mutta myöskään itse unioni
ei voi sivuuttaa näitä tilanteita, jotka saavat paikallistason
yleisen mielipiteen usein epäilemään koko Eurooppa-hanketta
ja pitämään unionia vastuullisena tilanteesta. Tulee myös
muistaa, että NUTS2-alueiden jaottelu tehdään kunkin jäsenvaltion omien päätösten pohjalta, eikä sen voida olettaa
pystyvän kaikissa tilanteissa mukautumaan yhteisön viranomaisten määräämiin optimikriteereihin. Alueiden komitea
toivoo, että tarpeellisia keinoja käyttämällä päästäisiin asteittain korkealaatuisiin tilastotietoihin, joiden avulla Euroopan
alueiden sisäiset erot tulevat entistä paremmin ilmi. Alueiden
komitea on valmis osallistumaan tiiviisti tähän tehtävään.

2.4.
Kymmentä Keski- ja Itä-Euroopan maata sekä Kyprosta
koskevat tiedot ovat viime kauden aikana saavutetusta tilastollisesta kehityksestä huolimatta usein summittaisia eivätkä
täysin luotettavia. Tietoja tulisi täsmentää mahdollisesti kumppanuuden avulla, sillä ne ovat välttämättömiä unionin laajentumisen ja tulevaisuuden aluepolitiikan uskottavuuden kannalta.

2.5.
Alueiden komitea suosittaa entistä tarkempien ja luotettavampien indikaattoreiden käyttöä alueiden välisiä eroja
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mitattaessa. Kertomuksessa niitä arvioidaan pääasiassa alueen
bkt:llä henkeä kohden suhteessa alueiden yhteenlaskettuun
keskimääräiseen bkt:hen asukasta kohden. Menetelmä on
summittainen, kun sitä verrataan taloustieteen nykyisiin tehokkaisiin mittausvälineisiin. Voidaankin miettiä pääasiassa taloudellisiin tekijöihin perustuvien kriteerien mielekkyyttä, kun
yhteiskunta voi kehittyä toisin ja asettaa etusijalle muita
arvoja: 2000-luvulla saattaa kehittyä yksilöllinen tai sosiaalinen
”kysyntä”, joka suuntautuu enemmän henkisiin pyrkimyksiin,
solidaarisuusihanteisiin, ekologisiin tavoitteisiin, elintarvikkeiden laadun korostamiseen, fyysiseen terveyteen ja elämänlaatuun liittyviin tarpeisiin jne.

2.6.
Alueiden komitea ehdottaa, että tulevaisuudessa eliminoidaan alueiden väestömäärän vaihtelun vaikutukset. Henkeä
kohden lasketun bkt:n etuna on, että se mahdollistaa alueiden
tilanteen vertailun luonnollisten henkilöiden kannalta. Sen
puutteena on, että alueen asukasmäärän kasvu tasaa kokonaistilanteen kehitystä. Niinpä alue, joka on vaurastunut ja samalla
vetänyt puoleensa työtä etsivää väestöä, näyttää kehittyneen
henkeä kohden lasketulta bkt:ltään vähemmän kuin alueelliselta bkt:ltään. Kun bkt suhteutetaan väestömäärään, erot saatetaan aliarvioida. Tämän bkt:hen henkilöä kohtaan perustuvan
analyysin heikkoutta kompensoi kuitenkin kertomuksen toisessa osassa esitetty bkt:n muodostumiseen ja alueiden kilpailukykyyn vaikuttavien tekijöiden tarkka arviointi.

3. Korkea työttömyys ja keinot sen torjumiseksi

3.1.
Alueiden komitean vakavimpia huolenaiheita ovat
työttömyys ja alityöllistyminen. Tätä kertomuksen näkökohtaa
tulee mielestämme tarkastella ensimmäisenä. Vaikka tilanne on
parantunut paikoittain, työttömyysaste on Euroopan unionissa
edelleenkin korkea. Työttömiä on noin 16,5 miljoonaa; työttömyys saattaa ihmiset vakaviin vaikeuksiin sekä aiheuttaa
sosiaalisia ongelmia ja taloudellista epätasapainoa hyödykkeiden ja palvelujen tuotantotoiminnan maantieteellisessä jakautumisessa.

3.2.
Kertomuksessa painotetaan, että työttömyys jatkuu
siellä, mihin se on juurtunut. Työttömyysasteen mahdollinen
lasku ei kompensoi sen kasvua. Alueellisiin työttömyyspesäkkeisiin tulee edelleenkin kiinnittää ensisijaista huomiota. Työttömyys jakaantuu äärimmäisen epätasaisesti Euroopan unionissa. Työllisyyden kannalta parhaimmassa asemassa olevat 25
aluetta ovat samat kuin kymmenen vuotta sitten. Samaan
aikaan alueilla, joilla työnsaanti on vaikeampaa, työttömyysaste on noussut 20 prosentista 24 prosenttiin, kun se on edellä
mainituilla alueilla 4 prosenttia. Pitkäaikaistyöttömyys on kasvanut samoin kuin ensimmäistä työpaikkaansa etsivien nuorten työttömyys.
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3.3.
Kertomuksen mukaan työttömyys johtuu ainakin puoleksi työn tarjonnan ja kysynnän välisen epätasapainon synnyttämästä rakenteellisesta tilanteesta. Alueiden komitea on
asiasta samaa mieltä, mutta katsoo, että kertomuksessa voitaisiin tehdä asiasta seuraavat selkeät johtopäätökset:

–

On tarpeen kehittää perus- ja jatkokoulutusta, joka on
avain ihmisten sopeuttamiseen työmarkkinoille ja työmarkkinoiden nykykehitykseen.

–

Työmarkkinoita koskevaa tietoa on levitettävä sekä yrityksille että työnhakijoille erityisesti Euroopan unionin puitteissa.

–

On toteutettava toimia työmarkkinoiden sujuvuuden takaamiseksi.

3.4.
Kertomus ei ole erityisen tavoitteellinen, kun puhutaan
naisten työllisyydestä. Siinä todetaan, että koska naiset huolehtivat usein perheestä, heille tulee antaa mahdollisuus osaaikaiseen työhön ja joustaviin työaikoihin. Tämä haittaa perheellisten naisten pääsyä vastuullisille paikoille. Alueiden
komitean mielestä asiassa tulee edetä määrätietoisemmin, jotta
naisille ja miehille pystytään luomaan tasa-arvoiset olosuhteet
työelämässä sekä taloudellisesti ja yhteiskunnallisesti vastuullisiin tehtäviin ylenemisessä. Lisäksi on pohdittava tiettyjen
maiden perhepolitiikassa käyttöön otetun naisia suosivan
positiivisen syrjinnän kielteisiä ja myönteisiä vaikutuksia.
Kertomuksessa korostetaan niin ikään, että matalan työttömyysasteen ja naisten korkean työvoimaosuuden välillä on
yhteys. Yhtenä syynä tähän mainitaan naisten osa-aikatyö ja
muut työaikajärjestelyt. Kertomuksessa todetaan, että 80 %
tällaisiin työaikajärjestelyihin osallistuvista naisista on päätynyt
ratkaisuunsa, koska tehokas talous tarvitsee osa-aikatyötä sekä
mukautettuja ja joustavia työaikoja. Koska naiset osallistuvat
miehiä enemmän näihin järjestelyihin, heidän työvoimaosuutensa on suurempi.

3.5.
Alueiden välisistä eroista kertomuksessa todetaan, että
tietyiltä alueilta puuttuu työvoimaa, kun taas toiset ovat
päinvastaisessa tilanteessa. Eroa tulee lieventää liikkuvuutta
edistävillä toimilla (vieraiden kielten opiskelu, kiinteistömarkkinoiden joustavoittaminen, etätyö jne.).

3.6.
Komission tulisi selventää kantaansa työnhakijoiden
sosiaalisen suojelun ja työttömyyttä aiheuttavien tekijöiden
väliseen vuorovaikutukseen. Kertomuksessa käsitellään varsin
vähän minimipalkkaa, työttömyyskorvauksia sekä työntekijöiden tukia ja suojaa yleensä. Kysymykseen ei ole tällä hetkellä
selkeää teoreettista eikä käytännöllistä vastausta.
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3.7.
Kertomuksessa huomautetaan useaan otteeseen, että
maatalouden ja sen oheiselinkeinojen työpaikkojen suuri suhteellinen osuus ja työttömyys kulkevat rinnakkain, ja suositetaan kyseisten alueiden monipuolistamista teollisuuden ja
palvelujen suuntaan. Tämä arvio on osittain virheellinen, sillä
ei ole mitään syytä vähätellä maatalouselinkeinoja tai niiden
taloudellista ja sosiaalista merkitystä eikä suosia yksipuolisesti
produktivistista mallia. Maatalouden kehittäminen vähemmän
intensiiviseen ja ekologiset periaatteet paremmin huomioon
ottavaan suuntaan luonnonmukaisten tuotteiden kysynnän
edellyttämällä tavalla olisi omiaan säilyttämään ja luomaan
työpaikkoja Euroopassa. Kaikilla alueilla ei haluta tuottaa
nimenomaan elintarvikkeita, ja jos tuotantotapojen välttämättömät muutokset pystytään toteuttamaan järkevästi ja siten
valmistautumaan tulevaisuuteen, tietyt alueet voivat myös
erikoistua ja saada siitä taloudellista ja sosiaalista hyötyä.

3.8.
Kertomuksessa huomautetaan aiheellisesti, että huonoimmassa asemassa olevien alueiden talouspohjaa tulee vahvistaa eli kehittää alueiden ulkopuolelle suuntautuvia toimintoja. Tämä näkemys pätee alueen mikrotaloustasolla edellyttäen,
että talouspohjan rajoitukset otetaan huomioon, mutta Euroopan unionin kokonaisvoitot riippuvat ennen kaikkea yhteisön
markkinoiden ulkopuolelle suuntautuvasta viennistä.

4. Väestörakenteen kehitys on hälyttävä

4.1.
Väestörakenteen kehitys on itse asiassa erittäin huolestuttava ja suorastaan hälyttävässä vaiheessa. Kertomuksen
ennusteet ulottuvat 2020-luvun puoliväliin asti, ja ne noudattavat tällä hetkellä kestäväksi katsottua kehitystä. On luultavaa,
että

–

alhainen syntyvyys johtaa väestön vanhenemiseen kaikkine
taloudellisine ja sosiaalisine seurauksineen

–

myös aktiiviväestö vanhenee, mikä aiheuttaa erityisen
vakavia ongelmia kilpailukyvylle ja vaikeuttaa eurooppalaisten sopeutumista alati muuttuvaan maailmaan

–

työvoiman tarjonta ja aktiiviväestön osuus vähenee vuosista 2005–2010 lähtien ilmeisesti kuitenkin epätasaisesti
jäsenvaltioiden ja unionin omaksumasta maahanmuuttopolitiikasta riippuen.

Koheesiosta saattaa piankin kehittyä kysymys, joka vaatii
hyvin erilaisia painotuksia väestön ikärakenteen ja sukupolvien
välisen tasapainon kannalta.
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4.2.
Kertomuksessa mainitaan aktiiviväestön vanhenemisen
vaikutukset uuden teknologian puutteelliseen omaksumiseen.
Jotta työvoiman dynaamisuus voidaan säilyttää, etusijalle tulee
asettaa sellaisten toimien tutkiminen, joilla voidaan edistää
elinikäistä koulutusta, teknologian käyttömahdollisuuksien lisäämistä sekä aktiivielämässään pitkällä olevalle väestölle mukautettujen työnjohtotekniikkojen käyttöönottoa.

4.3.
Kertomuksessa vanhenemista painotetaan perustellusti
ikääntyvien ihmisten riippuvuussuhteen näkökulmasta. Vaikutusten odotetaan tuntuvan Euroopan unionin jäsenvaltioiden
sosiaalikustannuksissa lähivuosina, ja niillä on vakavia seurauksia.

4.4.
Eurooppa tarvitsee nuoria, sukupolvien dynaamista
uusiutumista ja syntyvyyspolitiikkaa. Ilman näitä väestö vanhenee ja Eurooppa menettää väistämättä kykynsä nuorentaa
aktiiviväestöään.

5. Lähentymistä tapahtuu, mutta kehitys on edelleenkin
jäljessä

5.1.
Kertomuksessa todetaan, että todellista lähentymistä
on tapahtunut: viimeisen vuosikymmenen aikana bkt:ltään
kymmenen alhaisimman alueen bkt kasvoi 41 prosentista
50 prosenttiin Euroopan unionin keskiarvosta. Samaan aikaan
25:n köyhimmän alueen bkt kasvoi 52 prosentista 59 prosenttiin keskiarvosta. Neljän ns. koheesiomaan bkt kasvoi 65 prosentista 76,5 prosenttiin keskiarvosta (vuonna 1999 sen arvioidaan nousevan 78 prosenttiin). Kertomuksessa huomautetaan erityisesti, että näiden neljän maan ja unionin muiden
jäsenvaltioiden välinen kauppa on kaksinkertaistunut viimeisen kymmenvuotiskauden aikana.

5.2.
Kehitys laahaa kuitenkin jäljessä. Jopa koheesiomaissa,
joissa tulosten perusteella pitäisi jo näkyä jälkiä uudenlaisesta
politiikasta, bkt:n vetovoima kaupunkeihin ja pääkaupunkiseutuun maaseutualueiden tappioksi on hallitseva ilmiö. Kun
otetaan huomioon sosiaaliset jännitteet, jotka syntyvät tästä
maantieteellisesti kaikkialla Euroopassa epätasaisesti jakautuvasta vetovoimasta, jonka takia unioni joutuu nyt ja tulevaisuudessakin kuluttamaan huomattavan määrän varoja, on todettava, ettei yrittämisvapaus – jota tietysti kaikki kannatamme – saa
johtaa liikakasvun aiheuttamaan Euroopan alueiden väliseen
epätasapainoon. Euroopan unionin aluepolitiikassa ei tule
rajoittua mm. keskittymisen, maailmanlaajuistumisen ja hajauttamisen synnyttämän epätasapainon purkamiseen, vaan
päinvastoin pyrkiä välttämään sen syntymistä.
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5.3.
Alueiden komitea on tyytyväinen monien heikossa
asemassa olevien Euroopan alueiden edistymiseen viime vuosina. Edistyminen on ollut huomattavaa ja nopeaa vuosina
1991–1996. Tämä johtuu kuitenkin suurelta osin kehityksestä
Saksan uusissa osavaltioissa, jotka olivat syynä myös vuosina
1986–1991 havaittuun laskusuuntaiseen kehitykseen. Tilanne
muualla kuin uusissa osavaltioissa on itse asiassa kehittynyt
lähes entiseen tapaan.

5.4.
Kokonaisuudessaan voidaan erotella kolme merkittävää ilmiötä: keskuksia vahvistavan voimakkaan kasvun
jatkuminen Euroopan unionin halki viistoon kulkevalla kaupunki- ja teollisuusakselilla; epätasainen kehityseron umpeenkuroutuminen tavoitteen 1 piiriin kuuluvilla alueilla; heikko
kasvu useilla tavoitteen 1 ulkopuolelle jääneillä syrjäalueilla.

5.5.
Keskimääräisten arvojen käyttö maakohtaisissa lähentymisanalyyseissä on kyseenalaista. Neljän koheesiomaan yhteenlasketun keskiarvon käyttämisessä lähentymisen osoittamiseksi ei oteta huomioon, kuten kuudennen kausikertomuksen liitteen taulukosta 1 voidaan todeta, että kaudella
1991–1996 Kreikan ja Espanjan kasvu oli alle eurooppalaisen
keskiarvon (Kreikassa +1 % ja Espanjassa +1,3 %, kun Euroopan keskiarvo oli +1,5 %). On selvää, että Irlannin voimakas
kehitys (keskimäärin +7,1 % vuodessa) nostaa huomattavasti
neljän koheesiomaan keskimääräistä kasvuastetta (+1,7 % verrattuna +1,5 %:iin). Keskiarvon käyttö on tässä tapauksessa
erittäin kiistanalaista.

6. Kilpailukyky

6.1.
Kertomuksessa kannatetaan alueiden kilpailukyvyn
mittaamista siten, että bkt suhteutetaan väestön määrään eli
tuotoksena asukasta kohden. Tätä mittaamistapaa käytetään
siis myös alueiden kehitystason arvioimisessa. Se näyttää
kuitenkin jossain määrin poikkeavan kertomuksessa esitetyistä
kahdesta kilpailukyvyn määritelmästä, jotka ovat ”yritysten,
teollisuudenalojen, alueiden, kansakuntien ja ylikansallisten
alueiden kyky tuottaa – huolimatta altistumisesta kansainväliselle kilpailulle – suhteellisen korkeita ansiotuloja suhteellisen
korkealla työllisyystasolla” sekä ennen kaikkea ”kyky tuottaa
hyödykkeitä ja palveluja, jotka läpäisevät kansainvälisten markkinoiden testin ja tuottavat korkeita ansiotuloja pitkällä aikavälillä”. Asukaskohtaisen bkt:n valinta ei kuitenkaan tuo vastausta
esitettyyn kysymykseen. Kilpailukyky tarkoittaa itse asiassa
tuotantoa maailmankaupan hinnoilla tai halvemmalla. Työllisyys on sen luonnollinen tulos. Kertomuksessa ei käsitellä
niinkään kilpailukykyä kuin tiettyä asukaskohtaiset erot selittävää hajoamista. Analyysi on mielenkiintoinen mutta edellyttää eräitä huomioita.
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6.2.
Kertomuksessa todetaan, että bkt/väestö = (bkt/työllisyys) x (työllisyys/työikäinen väestö) x (työikäinen väestö/koko
väestö). Viimeinen näistä tekijöistä eli työikäisen väestön suhde
kokonaisväestöön ei vaikuttane merkittävästi kokonaisvaihteluun eikä harjoitetulla politiikalla näytä olevan siihen suurta
vaikutusta. Mutta kuten edellä huomautettiin, tämä suhdeluku
pienenee ajan kuluessa.

6.3.
Kertomuksessa keskitytään kahteen muuhun kilpailukykyä selittävään tekijään: bkt:n ja työllisyyden väliseen suhteeseen eli työn tuottavuuteen sekä työllisyyden ja työikäisen
väestön väliseen suhteeseen eli työllisyysasteeseen. Näyttää
kuitenkin siltä, että kertomuksen osassa 3 esitetään vastakkainen kanta, jonka mukaan työllisyysaste ei riipu ulkoisista
tekijöistä, vaan tuottavuudesta. Siinä todetaan, että jos kilpailukyky riippuu tuottavuudesta, yksi työllisyyden kasvun
välttämättömistä ehdoista on tuottavuuden kasvu. Työn tuottavuus on kyllä kilpailukyvyn osatekijä, joka kehittää tuotantoa
ja siten työllisyyttä, mutta samalla tuottavuudessa saavutetut
edut johtavat siihen, että tuotantoon käytetään entistä
vähemmän työntekijöitä.

6.4.
Tuottavuutta ja työvoimaosuutta tarkasteltaessa vaikuttaa siltä, että ainoastaan työn tuottavuus on tyydyttävällä
tasolla. Tämä on rohkaisevaa, mutta yhteiskunnan yleistavoite
eli täystyöllisyys on edelleenkin vaikeasti saavutettavissa. Kertomuksessa käsiteltyjen selittävien tekijöiden joukossa ovat
taloudellisen toiminnan rakenne, innovaatiotaso sekä työvoiman koulutusmahdollisuudet ja koulutustaso. Talouden rakenne kehittyy hitaasti, mutta innovaatiotasoa voidaan parantaa
nopeammin sellaisilla Euroopan unionin toimilla kuin paranneltu patenttijärjestelmä tai muilla toimilla, jotka edistävät
innovaatioiden kehittämistä markkinoille laskettaviksi tuotteiksi ja palveluiksi.

6.5.
Kertomuksessa korostetaan innovaatioiden riittämätöntä levittämistä Euroopassa erityisesti Yhdysvaltoihin verrattuna. Alueiden komitean mielestä tutkimusta, innovaatiota
ja teknologista kehittämistä tulee parantaa, sillä ne ovat
välttämättömiä kaikille Euroopan unionin alueille.

6.6.
Kertomuksessa osoitetaan, että vaikka pienillä ja keskisuurilla yrityksillä on tunnetusti merkittävä rooli työpaikkojen
luomisessa, niiden osuuden tarkka mittaaminen on vaikeaa
etenkin siksi, että päätöksentekokeskusten ja tuotantoyksiköiden välillä vallitsee tilastollinen sekamelska. Eurooppa on
kokonaisuutena katsoen edelleen jäljessä riskipääoman
käytössä sekä huipputeknologia-alan pk-yritysten taloudellisessa tukemisessa.
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6.7.
Kertomuksessa käsitellään suoria ulkomaisia investointeja konkreettisesti ja puolueettomasti. On huomattava, että
niillä voi olla tärkeä rooli kaikkien alueiden kehityksessä,
sillä ne lisäävät tuotantokapasiteettia ja tuottavuutta. Suorat
ulkomaiset investoinnit voivat lisäksi osaltaan parantaa sosiaalista tilannetta työsuhteiden vakauden ja työntekijöille yrityksissä tarjottavan hyvän koulutuksen välityksellä. Niiden eurooppalaiselle talous- ja työkulttuurille aiheuttamat vahingot
tulee kuitenkin korjata, jos tällaisia vääristymiä ilmenee.

6.8.
Liikenne- ja tietoliikenneperusrakenteet ovat välttämättömiä, jotta Euroopan unioni voi levittäytyä koko mantereelle.
On kuitenkin määriteltävä niiden maantieteelliset ja modaaliset
painopistealueet. Ihmisten väliset suhteet sekä hyödykkeiden
ja palvelujen vaihto ovat osa Euroopan kulttuurihistoriaa. Niitä
edistämällä rakennetaan konkreettisesti Eurooppaa.

6.9.
Unionin tulee edistää liikenne- ja tietoliikenneyhteyksien luomista kaikkialla Euroopassa. Idän ja lännen välisistä
yhteyksistä tulee välttämättömiä unionin ja Keski- ja ItäEuroopan jäsenehdokasmaiden välille luotavan koheesion kannalta. Unionin on myös tuettava puuttuvien renkaiden rakentamista mantereen länsiosan pohjois–etelä-akselille unohtamatta
unionin kaikkein syrjäisimpiä alueita, etenkään saaria, jotka
tarvitsevat asianmukaisia liikenne- ja viestintävälineitä.

6.10. Euroopan unionin tulee toteuttaa liikenne- ja tietoliikennevälineiden ja intermodaalisuuden alalla samanlainen vallankumous kuin tapahtui 1800-luvulla. Sen tulee pohjautua
nykypäivän kehittyneeseen teknologiaan ja keskittyä yksityiskohtien sijasta Euroopan laajuiseen strategiaan, jolla tuetaan
kaikkia tämän strategian mukaisia hankkeita. Maantie-, rautatie-, meri- ja etenkin lyhyillä merikuljetuksilla, joki- ja lentoliikenteellä on siinä oma roolinsa, jota toteutetaan intermodaalisuuden hengessä ja luontoa kunnioittaen, mutta kuitenkin
niin, että liikenne ja tietoliikenne katsotaan osaksi elämänlaatua
ja sivistyskäsitystä. On selvä, että nyt on pyrittävä tekemään
entistä selkeämpi ero matkustaja- ja tavarankuljetusvirtojen
välille. Tämä on haaste Euroopan unionille. Alueiden komitea
vastaa siihen osaltaan.

6.11. Energia on nykypäivän ongelmallisimpia aiheita,
mutta kertomuksessa siitä annetaan vain yleiskuva. Siinä
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käsitellään energialähteitä vain niiden uusiutumisen kannalta.
Erityisen pulmallista ydinvoimakysymystä ei käsitellä lainkaan.
Mielenkiintoinen ajatus on epäedullisessa asemassa olevien
alueiden muita korkeampi energiaintensiteetti (energiankulutus bkt-yksikköä kohti). Se edellyttää, että energiansäästöön on
liitettävä energiaperusrakenteiden kehittämiseen ja energiariippuvuuden poistamiseen tähtääviä toimia. Vaikka vähiten kehittyneet alueet kuluttavat vähemmän energiaa asukasta kohti ja
siten saastuttavat vähemmän, ne käyttävät enemmän fossiilisia
polttoaineita. Kertomuksessa ehdotetaan, että kyseisillä alueilla
turvauduttaisiin uusiutuviin energialähteisiin. Tämä on realistista vain erittäin aurinkoisilla eteläisillä, tuulisilla tai yleensä
sellaisilla seuduilla, missä on paljon maatalouskäytöstä vapaata
tilaa, sillä aurinko- ja tuulivoimalat vaativat paljon tilaa etenkin
silloin, kun pyritään mittasuhteiltaan merkittävään tuotantoon.

6.12. Kertomuksessa annetaan mielenkiintoista tietoa televiestinnästä, varusteluasteesta (puhelinlinjojen määrä asukasta
kohti) ja palvelujen laadusta (digitalisointiaste). Siinä ei kuitenkaan mainita matkapuhelimia – GSM:ää tai satelliittipuhelimia
– jotka ovat uusi ilmiö ja tarjoavat mahdollisuuden elinkeinoelämän edellyttämään varustukseen kehityksestä jälkeen
jääneillä alueilla. Näillä alueilla on erittäin vähän erikoistuneita
yrityksiä, sillä niiltä puuttuu nykyajan vaatimaa uutta viestintäteknologiaa ja ne jäävät siten syrjään markkinoista ja vapaasta
yrittämisestä.

6.13. Vesihuolto on yksi Euroopan suurista tulevaisuudenhaasteista, kun muistetaan, että alueelliset olosuhteet ohjailevat
suuresti vesivaroja. Kertomuksessa annetaan tietoja vesivarannosta asukasta kohti kaikissa jäsenvaltioissa. Nämä tiedot
osoittavat, että kehittyneimmät maat ovat huonoimmassa
asemassa, ja niiden tulee panostaa vesihuoltoon jatkuvasti
enemmän. Kertomuksessa todetaan aiheellisesti, että yhdyskuntajätteen kierrätys on ympäristönsuojelun kannalta paras
jätteidenkäsittelytapa, vaikka se on kallista.

6.14. Kertomuksessa painotetaan maiden välisiä eroja inhimillisen pääoman kannalta. Kehitys on tällä alalla ilman muuta
hidasta. Kertomuksessa ei viitata inhimillisen pääoman ja
talouden suorituskyvyn väliseen suhteeseen, vaikka on tiedossa, että inhimillinen pääoma saattaa kasvattaa tuottoa, mikä
puolestaan voi haitata lähentymisprosessia, jos kannatetaan
”sisäsyntyisen kasvun” teoriaa.

6.15. Kertomuksessa suhtaudutaan optimistisesti instituutioihin ja sosiaaliseen pääomaan. Siinä todetaan, että ”Euroo-
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pan yhdentyminen on tässä keskeinen voima, koska se altistaa
alueita kaikkialta unionista tuleville institutionaalisille malleille
ja kilpailulle”. Alueet ovat julkisten institutionaalisten rakenteiden osalta riippuvaisia valtiosta ja niillä on usein varsin niukka
liikkumavara. Yritykset ovat institutionaalisilta rakenteiltaan
sellaisia, että vain harvat päätökset tehdään paikallistasolla,
lukuun ottamatta alueellisesti johdettavia pk-yrityksiä. Ei ole
todistettu, että hajauttaminen olisi systemaattisesti tehokkain
prosessi. Siinä edellytetään joka tapauksessa kilpailuoloja (avoimuus, täydellinen tiedonsaanti, toimijoiden yksituumaisuus),
joita ei aina saavuteta. Julkisen sektorin tulosvastuullinen
johtaminen ei ole enää suuri uutuus, ja kuten kertomuksessa
todetaan, se ei eroa paljoakaan ”keskusjohtoisuudesta” eikä sen
tehokkuus siten ole itsestäänselvää. Kertomuksen sävy on
optimistinen myös puhuttaessa kumppanuustoiminnasta yksityissektorin kanssa julkishallinnon tehokkaimpana muotona.
Kyseisellä toiminnalla on usein sivuvaikutuksia kuten painostusryhmät, taipumus korruptioon sekä suuryritysten vaikutusvalta pk-yritysten kustannuksella kaikkine monopolistisine
ongelmineen puhumattakaan pankki- ja rahoitusjärjestelmien
paineista. Kuten kertomuksessa todetaan, horisontaalisen verkoston hallintamalli puolestaan voi kehittyä joustamattomaksi:
tämäntyyppisen järjestelmän on usein todettu suosivan kompromisseja, toisin sanoen ikuistavan olemassaolevaa.

6.16. Kausikertomuksen toinen osa on laadukas. Siinä
esitetään mielenkiintoisia näkymiä todellisen ja tasapainoisen
kehityshankkeen luomiseksi Euroopan alueella. Kappaleessa
”Johdatus kilpailukykyyn” on kohta ”Kilpailukykyisiä alueita
yhdistävät piirteet”, joka vaatii ilman muuta tulevina kuukausina lisätutkimuksia. Bruttokansantuotteen kasvuun neljä eniten
vaikuttavaa tekijää on esitelty vakuuttavasti:
a) Taloudellisen toiminnan rakenne on tärkeä tekijä, ja se
edellyttää poliittisia toimia, jotka kohdistuvat erityisesti
eurooppalaisen tuotantokoneiston jakautumiseen sekä keinoihin entistä paremman tasapainon saavuttamiseksi.
b) Myös innovatiivisen toiminnan laajuudella on määräävä
asema. Poliittisesti se edellyttää tutkimuspolitiikan sekä
taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden
nivoutumisen edistämistä. Tätä korostetaan erityisesti kohdassa ”Tutkimus ja teknologinen kehitys”.
c) Alueiden komitea on tyytyväinen siihen, että indikaattoreissa on otettu huomioon liikenneyhteydet. Liikenneyhteyksien voimakas vastaavuus bruttokansantuotteeseen ei
yllätä, mutta se kannattaa mainita erikseen. On toivottavaa,
että tulevat tutkimukset vaikuttavat siten, että tämä tärkeä
tekijä otetaan välittömästi huomioon aluepolitiikan, euroopanlaajuisten liikenneverkkojen (RTE-T tarkistukset) ja
koko liikennepolitiikan toteuttamisessa.
d) Myös työvoiman osaamisella on merkitystä. Tässä yhteydessä tarvittaisiin EAKR:n ja ESR:n toimintalinjojen nivouttamista. Komissio on puhunut jo aiemmin tämän puolesta,
mutta asiaa ei ole kuitenkaan otettu riittävästi huomioon
yhtenäisessä ohjelma-asiakirjassa ja yhteisön tukikehyksessä. Alalla tarvitaan ilman muuta uudistuksia.

C 226/36

FI
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On myös aihetta olla tyytyväinen kertomuksen kartassa 29
esitettyihin tuloksiin. Siinä esitetään tiivistetysti Euroopan
keskus- ja äärialueiden tilanne. Tämä on vakuuttavin osoitus
siitä, että tällainen indikaattori on syytä ottaa huomioon
rakennepolitiikassa. Neljän avainmuuttujan kehitys yhdessä
bkt:n kehityksen kanssa olisi lisäksi hyvä pohja Euroopan
keskus- ja äärialueiden välisen suhteen kehittymisen arvioimiseksi.
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7.5.
Tutkimukset osoittavat, että rakennerahastoilla on ollut
myönteisiä vaikutuksia tukialueisiin. Alueelliset erot ovat supistuneet. Alueiden komitea pitää tätä osoituksena rahastojen
tehokkuudesta.

7.6.
Eräs lähentymistä koskeva tärkeä talouskysymys liittyy
keskusteluun seuraavista tekijöistä:
–

pyrkimys maksimaaliseen kokonaiskasvuun

–

alueiden kasvun ja kehityksen tasapuolisuus.

7. Koheesiopolitiikan tehokkuus

7.1.
Tässä lausunnossa ei voida käsitellä Euroopan unionin
jokaisen alueen tilannetta. Voidaan vain todeta, että kaikilla
niillä olisi esitettävänään omat huomionsa, toivomuksensa ja
vaatimuksensa. Tämä ei kuulu alueiden komitean saamaan
toimeksiantoon, joka edellyttää kokonaisvaltaista lausuntoa.

7.2.
Kertomuksessa todetaan, että viime aikoina saavutetusta edistyksestä huolimatta alueellisen koheesiopolitiikan vaikutukset ovat edelleenkin riittämättömät. Saman valtioin eri
alueiden sekä kaikkien alueiden väliset erot ovat usein huomattavat. Tulee muistaa, että asetettu tavoite on erittäin kunnianhimoinen ja ennennäkemätön Euroopan historiassa. Todellisten
tulosten arviointi on mahdotonta näin lyhyellä aikavälillä.
Rakennerahastot näyttävät auttaneen supistamaan eroja Euroopan unionissa erityisesti Kreikassa, Irlannissa, Portugalissa
ja Espanjassa, kun näitä maita tarkastellaan kokonaisuutena.
Kertomuksessa huomautetaan oikeutetusti rakennerahastojen
tuottamien tulosten arvioinnin sattumanvaraisuudesta, kun
otetaan huomioon muita, arvioihin hankalasti liitettäviä tekijöitä.

7.3.
Tavoitteiden 1 ja 6 alueilla työttömyysaste on toteutetuista toimista huolimatta pysynyt valitettavan korkealla tasolla, mutta bkt henkeä kohti on kehittynyt kohti keskiarvoa.
Kertomuksessa korostetaan erityisesti alhaista työvoimaosuutta työttömyyden liitännäisenä, mutta tyydytään ennemminkin
vain toteamaan tilanne kuin etsimään ilmiön todellisia syitä.
Tietyt alueet ovat hyötyneet suuresti kehitystuesta. Kuten
kertomuksessa ehdotetaan, rahallisen tuen tehokkuutta tulee
arvioida objektiivisesti, jotta kaikki epäedullisessa asemassa
olevat alueet saavat samat kehitysmahdollisuudet.

Pyrkimys tasapuolisuuteen johtaa siihen, että heikoimmassa
asemassa olevalle alueelle annetaan mahdollisimman paljon
samalla kun tehokkuus säilytetään eli taataan maksimaalinen
kokonaiskasvu. Tasapuolisuus ei kuitenkaan aina ole tehokasta
eikä maksimaaliseen kokonaiskasvuun välttämättä päästä kehittämällä alueita tasapuolisesti. Tämä ei tarkoita, että alueiden
välinen tasapuolisuus olisi väheksyttävää, vaan on ennemminkin muistutus siitä, että alueiden samantasoisuus vaikuttaa
suorituskykyyn kokonaisuudessaan.

7.7.
Arvio rakennerahastojen kustannuksien vaikutuksesta
kokonaiskasvuun on tervetullut tulosindikaattoriksi, ei
niinkään rakennerahastojen kyseenalaistamiseksi vaan siksi,
että tämäntyyppistä tietoa tulisi luonnollisesti olla saatavilla,
sikäli kun rahastojen avulla pyritään tasapuolistamaan kehitystä.

7.8.
Samoin olisi mielenkiintoista arvioida sijoitettujen
summien kerrannaisvaikutuksia (eli rakennerahastojen toiminnan tuottaman alueellisen bkt:n kasvun suhdetta rakennerahastoista myönnetyn tuen määrään kyseisellä alueella). Tämä
indikaattori olisi kertomuksessa esitettyjen bkt:n kasvua ja
työttömyyden supistumista kuvaavien tietojen lisäksi pintapuolisestikin katsottuna tärkeä kriteeri rakennerahastojen tukitoiminnan suuntaamiseksi.

7.9.
Alueidenvälisen tasapuolisen kasvun tavoite on velvoittavampi kuin kasvuasteen tasapuolisuuden tavoite, sillä se
edellyttää lähentymistä, jolloin jälkeen jääneiden alueiden on
kasvettava nopeammin kuin kehittyneempien.

8. Laajentuminen
7.4.
Tavoitteen 2 alueilla tilanne näyttää kokonaisuutena
parantuneen, mutta kyseiset alueet ovat edelleen vaaravyöhykkeessä (tuotantoyksikköjen lakkauttaminen ja pois muuttaminen). Tavoitteen 5b alueilla aktiiviväestön kokonaiskasvu on
estänyt työttömyysasteen alenemisen, vaikka työpaikat ovat
lisääntyneet. Syynä tähän on pääasiassa maatalouteen perustuvan talousrakenteen monipuolistuminen.

8.1.
Kertomuksessa arvioidaan ylipäätään, että Keski- ja ItäEuroopan maat sekä Kypros ovat oikeutettuja jäsenehdokkaita
viime vuosikymmenen aikana tekemiensä poliittisten linjausten, markkinataloussuuntauksensa ja saavuttamansa kehityksen ansiosta.
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8.2.
Asiasta päättäminen ei kuulu alueiden komitean toimivaltaan, mutta se huomauttaa, että
–

mainittujen maiden lisäksi eräät toisetkin saattavat hakea
Euroopan unionin jäsenyyttä

–

ei voida jättää huomiotta näiden maiden menneisyyteen,
nykyisyyteen ja tulevaisuuteen liittyviä lukuisia poliittisia,
taloudellisia, sosiaalisia, kulttuurisia ja ideologisia tekijöitä,
jotka eivät käy ilmi alueellisesta bkt:stä, vaan kuuluvat
vaikeasti määriteltävien kansallisten pyrkimysten piiriin

–

–

–

Euroopan unionin tulee pystyä hallitsemaan herättämänsä
toiveet, jotta se voi lunastaa ne tulevaisuudessa, sekä
arvioimaan liittymisten sisä- ja ulkopoliittiset vaikutukset
ottaen samalla huomioon unionin ja kyseisten maiden
todellinen kyky rakentaa tulevaisuuden Eurooppaa yhteisvastuullisesti
Euroopan unionin tulee pystyä kehittämään omaa asennoitumistaan ja kantamaan vastuunsa suhteessa kyseisiin
maihin unohtamatta, että perustavoite – Euroopan ykseys
– on poliittinen ja moraalinen ja että se nojautuu vapaiden
ja yhteisvastuullisten yhteiskuntien järjestelmään: Euroopan tulee olla ennen kaikkea ihanne tulevaisuuden kohtalonyhteydestä, jonka kestävä saavuttaminen edellyttää
vankkaa todellisuuspohjaa
laajentumiseen ei suhtauduta epäilevästi, mutta sen on
ehdottomasti onnistuttava silläkin uhalla, että se aiheuttaa
suuria ongelmia Euroopan unionissa ja jäsenehdokasmaissa. Valmisteluvaiheessa kannattaisi lisätä alueiden
komitean osallistumista, sillä komitea edustaa alueyhteisöjä
ja pystyy siten luomaan ja kehittämään onnistumisen
kannalta välttämätöntä perusyhteistyötä kentällä. Se, että
valtio jättää jäsenyyshakemuksen, ei saa aiheuttaa väestölle
liian suuria paineita talouden ja elintapojen mukauttamisessa, sillä muutoin voisi syntyä hylkimisreaktioita.

8.3.
Muutamaa poikkeusta lukuunottamatta Euroopan
unionin ja kyseisten alueiden väliset erot ovat edelleenkin
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merkittäviä. Euroopan unioniin liittyminen ei riipu yksinomaan taloudellisista kriteereistä eikä etenkään näiden maiden
alueellisen kehityksen yhdenmukaisuuden kriteereistä. Ehdokasmailla on paljon kiinni otettavaa. Alueelliset näkökohdat
jäävät valtakunnallisten näkökohtien varjoon kun kysymys
on Euroopan unioniin liittymisestä, vaikka näihin valtioihin
kuuluvien alueiden yhdenmukainen kehitys on ilman muuta
toivottavaa.
8.4.
Tässäkin yhteydessä törmätään väistämättä keskusteluun kasvusta ja alueiden tasa-arvoisesta kehityksestä. Tuleeko
kyseisten maiden kehittyä mahdollisimman nopeasti saavuttaakseen unionin jäsenyyden edellyttämän tason? Vai tuleeko
niiden pyrkiä alueellisesti tasaiseen mutta verraten hitaaseen
kasvuun (ottaen huomioon, kuten kertomuksessa todetaan,
että siirtymäkauden aiheuttamasta sokista ei ole vielä läheskään
toivuttu kansantuotteen ja henkeä kohden lasketun bkt:n
romahdettua)?
8.5.
Kertomuksessa huomautetaan, että KIE-maihin virtaa
huomattava määrä suoria ulkomaisia investointeja, mutta
investointivirrat keskittyvät vain muutamiin maihin ja ovat
peräisin vain muutamasta unionin jäsenvaltiosta. Kysymys on
ja tulee olemaan pulmallinen, sillä Euroopan historia on
vuosisatojen ajan opettanut olemaan varovainen tässä suhteessa.
8.6.
Kertomuksessa pidetään saavutettuna tosiasiana kyseisten maiden kehittymistä kohti Euroopan unionin mallista
yhteiskuntaa, kun ne todellisuudessa etenevät kohti yhteiskuntamuotoa, joka on vielä suurilta osin toteuttamatta. Alueiden
komitea on sitä mieltä, että sillä on tässä prosessissa tärkeä
tehtävä, sillä komitean tavoittelema yhteiskunnallisiin arvoihin
perustuva Eurooppa syntyy samalla kertaa sekä hajauttamisesta
että yhteisvastuullisuudesta.
8.7.
Alueiden komitea toivoo, että kyseiset maat luovat
itselleen sellaiset poliittiset ja hallinnolliset aluerakenteet, että
ne voivat käsitellä samoja aiheita samoissa institutionaalisissa
puitteissa. Alueiden komitea voi toimia kumppanina alueellisten strategioiden toteuttamisessa näissä maissa.
8.8.
Kyproksen tilanne on ilmiselvästi poikkeava. Taloudelliset kriteerit täyttävät unioniin liittymisen ehdot. Bkt on 75 %
Euroopan unionin keskiarvosta. Työttömyys on vähäistä,
työllisyys korkealla, mutta tuottavuus on alhainen, ja siihen
onkin suunnattava ensisijaiset ponnistukset.

Bryssel 12. huhtikuuta 2000.
Alueiden komitean
puheenjohtaja
Jos CHABERT
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Alueiden komitean lausunto aiheesta ”Kohti Euroopan rannikkoalueiden yhdennetyn käytön ja
hoidon (RYKH) strategiaa – Yleiset periaatteet ja toiminnan vaihtoehdot”
(2000/C 226/11)
ALUEIDEN KOMITEA, joka

ottaa huomioon keskusteluasiakirjan aiheesta ”Kohti Euroopan rannikkoalueiden yhdennetyn käytön ja
hoidon (RYKH) strategiaa – Yleiset periaatteet ja toiminnan vaihtoehdot” ja sen liitteenä olevan,
demonstraatio-ohjelman aihekohtaisten asiantuntijoiden laatiman asiakirjan ”Kokemuksia rannikkoalueiden yhdennettyä käyttöä ja hoitoa (RYKH) koskevasta Euroopan komission demonstraatio-ohjelmasta”,
ottaa huomioon työvaliokuntansa 15. syyskuuta 1999 265 artiklan 5 kohdan nojalla tekemän päätöksen
antaa lausunnon laatiminen valiokunta 4:n ”Maankäyttö, taajama-asiat, energia, ympäristö” tehtäväksi,
ottaa huomioon antamansa lausunnon aiheesta ”Komission tiedonanto rannikkoalueiden yhtenäisestä
suunnittelusta” (CdR 114/96 fin) (1),
ottaa huomioon valiokunta 4:n joulukuun 2. päivänä 1999 hyväksymän lausuntoluonnoksen (CdR
359/99 rev. 1) aiheesta ”Kohti Euroopan rannikkoalueiden yhdennetyn käytön ja hoidon (RYKH)
strategiaa” [esittelijä: Annette McNamara (IRL, AE)],
hyväksyi 12. ja 13. huhtikuuta 2000 pitämässään 33. täysistunnossa (huhtikuun 12. päivän kokouksessa)
seuraavan lausunnon.
1. Johdanto

1.1.
Rannikkoalue on maa- ja merialue, jonka koon
määräävät sen käyttö- ja hoitotarpeet. Rannikkoalueiden koko,
pinnanmuodostus, vesistöolot, biologinen monimuotoisuus,
maankäyttö sekä hallinto-, kulttuuri- ja yhteiskunnallis-taloudellinen järjestelmä vaihtelevat huomattavasti. Rannikkoalueiden elinvoimaisuutta ja fyysistä moni-ilmeisyyttä lisää se
tosiseikka, että alueet noudattavat harvoin hallinnollisia rajoja
tai käyvät niiden kanssa yksiin.

1.2.
Laajat rannikkoalueet ja niiden lukuisat luonnonvarat
synnyttävät valtavia kehityspaineita ja saavat aikaan erinäisiä
kilpailevia käyttötapoja, jotka eivät useinkaan ole keskenään
sopusointuisia. Rannikkoalueiden yhdennetyn käytön ja hoidon (RYKH) avulla luonnonvaroja ja käyttömuotoja pyritään
hallinnoimaan antamalla elintilaa mahdollisimman monelle
kilpailevalle käyttötarkoitukselle ja ehkäisemällä samalla rannikkoalueille ominaisille luonnon ekosysteemeille ja prosesseille aiheutuvat peruuttamattomat vahingot.

1.3.
–

RYKH on jatkuva prosessi, jonka avulla
rannikkoalueiden luonnonvaroja pyritään käyttämään ja
kehittämään kestävällä tavalla ja ylläpitämään kestävää
kehitystä siten, että parannetaan kyseisistä voimavaroista
riippuvaisten elinyhteisöjen elämänlaatua

(1) EYVL C 182, 24.6.1996, s. 12.

–

rannikkoalueiden ekosysteemien biologinen monimuotoisuus ja produktiivisuus pyritään säilyttämään ja parantamaan rannikkoalueiden ympäristön laatua. Tämä tapahtuu
tehostamalla rannikkoalueiden hoitoa kokonaisvaltaisella
tavalla.

1.4.
RYKH on rannikkoalueiden luonnonvaroista kaikilla
alueyhteisötasoilla – myös valtakunnan tasolla – vastaavien
kaikkien toimijoiden ja rannikkoalueiden luonnonvarojen
käyttäjien välinen koordinaatio- ja yhteistyöprosessi. Sillä on
näin ollen oltava tietyt ennakkoedellytykset, jotta se toimisi
tehokkaasti: toiminta tulee mieltää alueidenväliseksi ja arvokkaaksi, ohjelmaan on sisällyttävä merkittäviä toimia ja toimenpiteitä, joiden puitteissa RYKH voidaan toteuttaa, ja käytettävissä tulee olla laaja tietokanta, sopiva asiantuntemus ja
asianmukainen rahoitus.

2. Komission asiakirjan pääsisältö
2.1.
Euroopan komission laatimalla asiakirjalla todetaan
olevan kaksi tavoitetta:
–

koota yhteen komission käynnistämästä RYKH-demonstraatio-ohjelmasta saadut pääasialliset kokemukset ja tehdä
niitä tunnetuksi

–

käynnistää keskustelu eurooppalaisesta RYKH-strategiasta
ja päästä siitä yksimielisyyteen. Strategia on suunniteltu
kääntämään nykyisellään Euroopan kaikkia rannikkoalueita vaivaava kestävän kehityksen vastainen suuntaus päinvastaiseksi.
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2.2.
Demonstraatio-ohjelman ansiosta Euroopan rannikkoalueita koskevaa politiikkaa on voitu tarkistaa, ja ohjelma
on osoittanut, että alueita voidaan hoitaa moitteettomasti
monella tavoin. Asiakirjassa eritellään seitsemän yleisperiaatetta, joita tulisi soveltaa kaikkiin tuleviin RYKH-aloitteisiin.
Eurooppalainen RYKH-strategia määritellään kyseiset seitsemän periaatetta yhdistäväksi menetelmäksi, jonka avulla
edistetään samanaikaisesti rannikkoalueiden kestävää kehitystä. Asiakirjassa käsitellään myös eurooppalaisen RYKHstrategian eri toimintavaihtoehtoja, EU:n rooli mukaan lukien,
alojen välistä yhteistyötä ja oikeudellista kehystä.

3. Yleistä

3.1.
AK ilmaisee tyytyväisyytensä keskusteluasiakirjaan,
joka antaa tilaisuuden kehittää yhdessä eurooppalaista RYKHstrategiaa.

3.2.
Demonstraatio-ohjelma on osoittanut, että vaikka Euroopan rannikkoalueiden ongelmat ovat yhteisiä, niihin tarjotaan yleensä tietyt alueet kattavia erityisratkaisuja. AK tähdentääkin paikallis- ja alueviranomaisten olevan elintärkeä osa
RYKH-strategiaa. Niillä on kaikkein parhaat edellytykset huolehtia RYKH-toimien täytäntöönpanosta.

3.3.
AK kannattaa demonstraatio-ohjelmasta saatujen kokemusten valtavirtaistamista. AK katsoo parhaillaan kehitettävän eurooppalaisen RYKH-strategian olevan olennainen
tekijä edistettäessä rannikkoalueiden moitteetonta hoitoa,
koska kyseessä on alueidenvälinen strategia. AK korostaa,
miten tärkeää on luoda sellainen eurooppalainen RYKHstrategia, johon sisältyy joukko johdonmukaisia periaatteita,
toimenpiteitä, aloitteita ja tukiohjelma, jolla paikallis- ja alueviranomaisia opastetaan panemaan RYKH-käytänteitä täytäntöön.
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4.2.
Kokemus on osoittanut, että hoitoprosessin taso on
sopeutettava tarkastelun kohteena olevan rannikkoalueen mittakaavaan. AK tähdentääkin, että RYKH:n yleiskehykseen tulisi
sisällyttää joukko ohjeenomaisia periaatteita sovellettaviksi eri
jäsenvaltioissa sekä alueidenvälisen toiminnan puitteet, ja siinä
olisi kiinnitettävä huomiota erityisesti toiminnan määrittelyyn
ja toteuttamiseen alue- ja paikallistasolla (yksityiskohtaiset
”suunnitelmat” tai strategiat mukaan lukien).

4.3.
AK painottaa, että paikallis- ja alueviranomaiset ovat
parhaassa asemassa huolehtiakseen RYKH:n toteuttamisesta,
koske ne yleensä ovat parhaiten perehtyneet rannikko-ongelmiin ja niillä on kokemusta monialaista lähestymistapaa
edellyttävien asioiden ja toimien hoitamisesta. Paikallis- ja
alueviranomaiset ovat ihanteellisessa asemassa tehtäessä
RYKH-asioita entistä tunnetummiksi, ja niiden merkittävä rooli
maankäytöstä päätettäessä tulee osoittautumaan korvaamattomaksi RYKH-suunnitelmia kehiteltäessä.

4.4.
AK tähdentää lisäksi, että paikallis- ja alueviranomaiset
voivat huolehtia paikallisista tarpeista etsimällä paikallisia
ratkaisuja ongelmiin, jotka ovat yleensä aluesidonnaisia. Kaikenkattavat toimet eivät suinkaan tehoa rannikkoalueilla, jotka
ovat luonnostaan erilaisia. Paikallis- ja alueviranomaiset ovat
parhaita RYKH-toimijoita.

4.5.
AK kannattaa rannikkoalueiden paikallis- ja alueviranomaisten välisten eurooppalaisten yhteistyöverkostojen luomista. Olisi harkittava ”Kestävä kaupunkikehitys” -verkoston
kaltaista järjestelmää, jonka puitteissa olisi mahdollisuus keskustella yhteisistä ongelmista ja tehdä potentiaalisia ratkaisuja
tunnetuksi.

5. Euroopan unionin laajuisen ulottuvuuden merkitys

4. Paikallis- ja alueulottuvuuden merkitys

5.1.
Alueiden komitea korostaa Euroopan unionin laajuisen
ulottuvuuden merkitystä RYKH-prosessissa, koska lähestymistavasta on tietynlaista etua käynnistettäessä yhdenmukaista
RYKH-toimintaa jäsenvaltioissa ja valtioiden eri alueilla. Eurooppalaisen RYKH-strategian onnistuminen edellyttää kuitenkin, että tiettyihin seikkoihin kiinnitetään huomiota.

4.1.
AK:n mielestä seuraava vaihe eurooppalaisen RYKHstrategian kehittämisessä on luoda kehys, joka mahdollistaa
RYKH:n tehokkaan toiminnan. Kuten demonstraatiohankkeet
ovat osoittaneet, on olemassa runsaasti erilaisia, tietyille alueille
sopivia ja niillä sovellettavia kehyksiä. Kukin kehys on
räätälöitävä kyseisen rannikkoalueen tarpeisiin, minkä vuoksi
yhdessä jäsenvaltiossa tai yksittäisellä alueella tehokkaasti
toimiva strategia ei välttämättä sovellu käytettäväksi muualla.

5.2.
AK:n käsityksen mukaan EU:n tehtävä on antaa ohjausta makrotasolla. Ei ole olemassa yhtä ainoata tapaa lähestyä
rannikkoalueiden yhdennettyä käyttöä ja hoitoa, minkä vuoksi
hoitoprosessin tason on kuvastettava tarkastelun kohteena
olevan rannikkoalueen laajuutta. Euroopan tasolla on tarpeen
harjoittaa laaja-alaista politiikkaa, kun taas rannikkoalueiden
todellisia käyttö- ja hoitosuunnitelmia tarvitaan ainoastaan
alue- ja paikallistasolla.
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5.3.
AK esittää, että EU:n tarpeita tarkastellaan tulevaisuutta
silmällä pitäen ja kehitetään rannikkoalueiden käyttöä ja hoitoa
kaikkialla Euroopassa sisällyttämällä toimenpiteisiin laaja-alaisten toimintaperiaatteiden muotoilu. EU-tasoisia toimia tarvitaan tukemaan alue- ja paikallishallintoa RYKH:n täytäntöönpanossa. AK kehottaa harkitsemaan Interreg II C:n kaltaisen
tukiohjelman käynnistämistä edistämään yhteistyötä harjoittavien alueiden ja yhteistyöverkostojen kehittämistä esimerkiksi
Pohjanmerellä, Itämerellä, Atlantin alueella ja Välimerellä.

5.4.
AK:n käsityksen mukaan EU:lla on merkittävä tehtävä
kehitettäessä ja ylläpidettäessä rajatylittävää RYKH-yhteistyötä
jäsenvaltioiden ja yhteisön ulkopuolisten maiden kesken. Rannikkoalueiden asianmukainen käyttö ja hoito edellyttävät
valtioiden välisiä sopimuksia ja yhteistyöverkostoja. AK:n
käsityksen mukaan EU:lla on parhaat mahdollisuudet edistää
tällaisten sopimusten syntymistä.

5.5.
AK tähdentää, että tarvitaan kokonaisvaltainen katsaus
rannikkoalueisiin vaikuttavista EU:n toimista, joihin sisältyvät
kaikki aloitteet, joilla on EU-tason ulottuvuutta. Tällaisia ovat
mm. Euroopan aluekehityssunnitelman mukainen yhdyskuntasuunnittelu, sosiaalis-taloudellinen toiminta, esim. YMP, kalastuspolitiikka ja rannikkoseutujen matkailualueiden tukiohjelmat, ympäristötoimet – kuten saastumista ja luonnonsuojelua
koskevat ohjelmat – sekä kaikki rannikkoalueiden kehittämiseen vaikuttavat rakennerahastotoimet. AK katsoo, että kaikkia
toimia tulisi arvioida tai valvoa, jotta varmistetaan, etteivät ne
vaikuta rannikkoalueisiin kielteisesti. AK kannattaa lisäksi
RYKH-periaatteiden ja -strategioiden asianmukaista valtavirtaistamista kaikkiin EU-toimiin sen jälkeen, kun demonstraatio-ohjelma on saatu päätökseen.

5.6.
Jotta RYKH-toimet olisivat yhdenmukaisia kaikilla EUtasoilla, AK esittää, että nimettäisiin monitieteinen työryhmä,
jossa olisivat edustettuina asian kannalta merkityksellisten
pääosastojen toimintaintressit ja jota johtaisi tehtävään parhaiten soveltuva pääosasto (esim. ympäristöasioiden pääosasto).
Työryhmän vastuualueeseen sisältyisivät kehitteillä oleva EU:n
RYKH-strategia sekä RYKH-periaatteiden valtavirtaistaminen
ja yhdistäminen muihin sopiviin toimintalohkoihin.

5.7.
AK korostaa, että EU:lla on merkittävä rooli tuettaessa
RYKH-toimia. Tuki olisi monimuotoista ja siihen sisältyisi
muun muassa seuraavaa:
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–

RYKH:oon liittyvän tutkimuksen ja koulutuksen tukeminen jatkamalla esimerkiksi demonstraatiomenetelmien ja
-kehysten kehittämistä

–

teknisen ja asiantuntija-avun antaminen, alueiden välisten
puitteiden, valtioiden välisen yhteistyön ja kokemusten
vaihdon kehittäminen edelleen

–

rannikkoalueiden yhdennetystä käytöstä ja hoidosta saatavasta hyödystä ja RYKH:n tarpeellisuudesta tiedottaminen.

6. Rannikkoalueiden yhdennettyyn käyttöön ja hoitoon
on sitouduttava
6.1.
AK tähdentää, että suuri yleisö on saatava tietoiseksi
rannikkoalueiden merkityksestä ja erityisesti niiden asianmukaisesta käytöstä ja hoidosta. AK:n käsityksen mukaan tämä
edellyttää kaikkien nykyisten käyttäjien ja alueiden hoidosta
vastaavien tahojen sitoutumista rannikkoalueiden yhdennettyyn käyttöön ja hoitoon niin kansainvälisellä, valtakunnallisella, alueellisella kuin paikallisella tasolla. Kannatuksen sijaan
tarvitaan aktiivista ja jatkuvaa osallistumista. On todettava
RYKH:n tarpeellisuus, ja prosessiin on osoitettava resursseja.
AK:n mielestä paikallis- ja alueviranomaisten on ensimmäisinä
sitouduttava prosessiin ja oltava mukana kantamassa siitä
vastuuta.
6.2.
AK ymmärtää toki RYKH:n olevan monimutkainen
prosessi, johon rannikkoalueiden kaikkien käyttäjien ja alueiden hoidosta vastaavien tahojen on osallistuttava, myös jäsenvaltioiden hallitusten, keskushallinnon, alue- ja paikallisviranomaisten, kansalaisjärjestöjen, elinkeinoelämän tärkeimpien
sektoreiden ja suuren yleisön. Rannikkoalueiden oikeanlainen
käyttö ja hoito edellyttävät kuitenkin kaikkien käyttäjien ja
alueiden hoidosta vastaavien tahojen sitoutumista rannikkoalueiden yhdennettyä käyttöä ja hoitoa koskevaan prosessiin.
AK kannattaakin asianmukaisten mekanismien luomista paikallis- ja aluehallintoon sekä jäsenvaltioiden keskushallintoon,
jotta kaikki asian kannalta merkitykselliset sektorit ja yksittäiset
kansalaiset voivat osallistua toimintaan ja vaikuttaa siihen
yhdessä.

7. Rannikkoalueet on määriteltävä

–

RYKH:n täytäntöönpanon tukeminen käynnistämällä tukiohjelma vauhdittamaan yhteistyöalueiden ja -verkostojen
kehittämistä

7.1.
AK katsoo, että rannikkoalueet on tarvittaessa määriteltävä fyysisesti paikallistasolla, jotta niiden hoitotarpeet voidaan kartoittaa. Alueita määriteltäessä kerätään ja kootaan
yhteen kaikki saatavilla oleva rannikkoalueita koskeva tieto:
alueen fyysinen koko, sen hallinto ja käyttäjät. AK katsoo
rannikkoalueiden fyysisen määrittelyn olevan hyödyllistä
useasta syystä, koska määrityksen avulla pystytään

–

avustaminen resurssien hankinnassa tukemalla erityisesti
paikallis- ja aluehallintoa rannikkoalueita koskevien ongelmien ratkaisemisessa

–

kartoittamaan alueiden hoitoon liittyvät ongelmat ja puutteet

8.8.2000

FI
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–

yksilöimään rannikkoalueiden hoidosta vastaavat tahot ja
käytössä olevat hallintojärjestelmät

–

käynnistämään entistä laajempi yhteistyö rannikkoalueiden hoidosta ja hallinnosta vastaavien tahojen välillä

–

luomaan RYKH-kehys uusine hoitorakenteineen, jotka
vastaavat kunkin rannikkoalueen erityistarpeita.

7.2.
Vaikka AK toteaa, että rannikkoalueiden rajat määräytyvät luonnon omien prosessien ja järjestelmien mukaisesti, on
määriteltävä kohta, josta alue katkaistaan. AK ehdottaakin, että
rannikkoalueita määriteltäessä otetaan tasapuolisesti huomioon sekä luonnon omat prosessit että alueiden nykyiset
hoitojärjestelmät. Esimerkiksi Irlannissa todettiin RYKH-toimintaa hahmoteltaessa, että saarta reunustaa yhdeksän luonnon rannikkoprosessin muodostamaa rantauomaa. Ne on
puolestaan jaettu hallintorajojen tutkimuksen yhteydessä kolmeentoista uomaan, koska kolmelletoista uomalle on suhteessa helpompi laatia strategiasuunnitelmia kuin yhdeksälle.
AK on sitä mieltä, että rannikkoalueet tulisi määritellä paikallis/
aluetasolla, koska paikallis- ja alueviranomaiset mitä todennäköisimmin ovat parhaiten perillä sopivista rajaviivoista.

8. Resursseja tarvitaan

8.1.
AK muistuttaa RYKH:n tarvitsevan resursseja, jotta
prosessi voidaan toteuttaa asianmukaisesti. Resursseja tarvitaan
erityisen kipeästi RYKH:n täytäntöönpanojärjestelyjen kehittämiseen ja tukemiseen, tiedonkeruuseen ja koontamiseen sekä
koulutukseen.

8.2.
AK toteaa tiedonkeruun ja koontamisen olevan keskeinen osatekijä RYKH-kehystä luotaessa. Tietojen hankkiminen
ja koontaminen käyttövalmiiksi saattaa olla kallis toimenpide
sekä rahallisesti että ajallisesti. Tietoa on jo nyt runsaasti
käytettävissä, mutta se on joko vaikeasti löydettävissä tai sen
olemassaolosta ei ole tietoa. AK ehdottaakin, että kustannuksia
vähennettäisiin siten, että paikannetaan ensin käytetävissä
olevat tiedot, sitten päätetään, mitkä tiedot puuttuvat ja
kerätään tarpeelliset tiedot. Tutkimus- ja tiedotustarve on
määriteltävä tutkimusorganisaatioiden ja rannikkoalueiden
hoidosta vastaavien tahojen aidon kumppanuuden avulla.

8.3.
AK katsoo erityisesti rannikkoalueiden hoidosta nykyisin vastaavien tahojen tarvitsevan olennaisia resursseja rannikkoalueiden yhdennettyä käyttöä ja hoitoa koskevaan koulutukseen ja asiasta tiedottamiseen. Alueiden hoidosta nykyisin
vastaavilla tahoilla on mitä todennäköisimmin tärkeä tehtävä
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rannikkoalueiden tulevassa hoidossa. AK:n mielestä kyseiset
tahot on saatava tiedostamaan aiempaa paremmin rannikkoalueiden hoidosta koituva hyöty ja alueiden hoitotarve, ja niille
on myös annettava koulutusta RYKH-käytänteiden toteuttamiseksi.

9. Päätelmät

9.1.
Alueiden komitea suhtautuu keskusteluasiakirjaan
myönteisesti ja katsoo, että käynnissä oleva RYKH-periaatteiden kehittäminen on olennaista EU:n RYKH-strategian luomisen kannalta. Näin suojellaan rannikkoalueita, edistetään niiden
kestävää kehitystä ja kehitetään järjestelmiä, joiden puitteissa
alueet voivat tehdä keskenään yhteistyötä.

9.2.
Alueiden komitea tähdentää, että paikallis- ja alueviranomaisilla on merkittävä rooli RYKH:n täytäntöönpanossa,
koska niillä on kokemusta monialaisten ongelmien käsittelystä,
ja rannikkoalueiden ongelmat ja niiden ratkaisut ovat yleensä
aluesidonnaisia. Rannikkoalueiden vaihtelevan luonteen vuoksi paikallis- ja alueviranomaiset pystyvät ratkaisemaan paikalliset ongelmat parhaiten paikallistasolla. Komitea kannattaa
ajatusta luoda rannikkoalueista vastaaville paikallis- ja alueviranomaisille yhteistyöverkosto, jossa ne voivat keskustella
yhteisistä ongelmista ja levittää tietoa potentiaalisista ratkaisuista. Myös erilaisten etu- ja käyttäjäryhmien sekä paikallisväestön tulisi osallistua yhteistyöverkostoon.

9.3.
Alueiden komitea korostaa Euroopan unionin laajuisen
ulottuvuuden merkitystä kehitettäessä eurooppalaista RYKHstrategiaa ja esittää, että EU ohjaisi ja tukisi prosessia makrotasolla. Unioni edistäisi näin yhteistyöalueiden ja -verkostojen
toimintaa jäsenvaltioiden ja yhteisön ulkopuolisten maiden
kesken. EU:lla on parhaat mahdollisuudet käynnistää RYKHstrategian luomiseen liittyvä rajatylittävä yhteistyö, kun otetaan
huomioon uuden Interreg III B:n tarjoamat mahdollisuudet.

9.4.
Alueiden komitea korostaa, että tarvitaan kaikkien
rannikkoalueisiin vaikuttavien EU:n politiikan lohkojen ja EUulottuvuuden omaavien aloitteiden laaja-alaista tarkastelua.
Tähän kuuluvat Euroopan aluekehityssuunnitelma, YMP, kalastuspolitiikka ja rannikon matkailualueiden tukiohjelmat, ympäristöpolitiikka, esim. saasteentorjunta- ja ympäristönsuojeluohjelmat sekä rannikkoalueiden kehitykseen vaikuttavat rakennerahastotoimet.

9.5.
Alueiden komitea katsoo, että olisi nimettävä monitieteinen työryhmä, jossa olisivat edustettuina asian kannalta
merkityksellisten pääosastojen toimintaintressit. Työryhmän
vastuualueeseen sisältyisivät kehitteillä oleva EU:n RYKHstrategia sekä RYKH-periaatteiden valtavirtaistaminen ja yhdistäminen muihin sopiviin toimintalohkoihin.
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9.6.
Alueiden komitea tähdentää, että rannikkoalueiden
kaikkien käyttäjien ja alueiden hoidosta vastaavien tahojen on
sitouduttava RYKH-prosessiin. Paikallis- ja aluehallintoon sekä
jäsenvaltioiden keskushallintoon on luotava asianmukaiset
mekanismit, jotta kaikki asian kannalta merkitykselliset sektorit ja yksittäiset kansalaiset voivat osallistua toimintaan ja
vaikuttaa siihen yhdessä.
9.7.
Alueiden komitea katsoo, että rannikkoalueet on tarvittaessa määriteltävä fyysisesti paikallistasolla, jotta niiden hoitotarpeet voidaan kartoittaa. Komitea ehdottaa, että rannikkoalueita määriteltäessä otetaan tasapuolisesti huomioon sekä
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luonnon omat prosessit että alueiden nykyiset hoitojärjestelmät. Rannikkoalueet tulisi määritellä paikallis/aluetasolla,
koska paikallis- ja alueviranomaiset ovat mitä todennäköisimmin parhaiten perillä sopivista rajaviivoista, alueiden hoidosta
vastaavista tahoista, hallinnosta ja alueilla havaituista ongelmista.
9.8.
Alueiden komitea muistuttaa RYKH:n tarvitsevan resursseja, jotta prosessi voidaan toteuttaa asianmukaisesti. Resursseja tarvitaan erityisen kipeästi RYKH:n täytäntöönpanojärjestelyjen kehittämiseen ja tukemiseen, tiedonkeruuseen ja
koontamiseen sekä koulutukseen.

Bryssel 12. huhtikuuta 2000.
Alueiden komitean
puheenjohtaja
Jos CHABERT
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Alueiden komitean päätöslauselma aiheesta ”Euroopan työllisyysstrategian täytäntöönpano”
(2000/C 226/12)

ALUEIDEN KOMITEA, joka

ottaa huomioon työvaliokunnan 8. marraskuuta 1999 tekemän päätöksen laatia aiheesta päätöslauselma
sekä antaa valmistelutyö valiokunta 6:n ”työllisyys, talouspolitiikka, yhteismarkkinat, teollisuus, pkyritykset” tehtäväksi,

ottaa huomioon Eurooppa-neuvoston 23. ja 24. maaliskuuta 2000 Lissabonissa järjestetyn kokouksen,
jossa keskityttiin työllisyyteen, talousuudistuksiin ja yhteiskunnalliseen koheesioon,

ottaa huomioon työllisyyttä käsitelleet aikaisemmat lausuntonsa aiheista ”Alue- ja paikallisviranomaisten
tehtävä oppilaitosten ja yritysten lähentämisessä” (1), ”Ehdotus neuvoston päätökseksi innovatiivisille ja
työpaikkoja luoville pienille ja keskisuurille yrityksille (pk-yrityksille) tarkoitetuista rahoitustukitoimenpiteistä – Kasvua ja työllisyyttä koskeva aloite” (2), ”Talouspolitiikan tulevat yleislinjat” (3), ”Komission
tiedonanto – Suuntaviivoista toiminnaksi: työllisyyttä koskevat kansalliset toimintasuunnitelmat” ja
”Komission tiedonanto – Ehdotus jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikkaa koskeviksi suuntaviivoiksi vuonna
1999” (4), ”Komission tiedonanto – Yhteisön tason työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun mukauttaminen
ja edistäminen” ja ”Luonnos neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisöjen pysyvän työllisyyskomitean
perustamisesta tehdyn päätöksen 70/532/ETY muuttamisesta” (5), ”Alueellisten työllisyyssopimusten
sisältö ja niiden vaikutukset rakennepolitiikkaan” (6), ”Ehdotukset jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan
suuntaviivoiksi vuonna 2000” (7),

ottaa huomioon valiokunta 6:n 24. tammikuuta 2000 yksimielisesti hyväksymän päätöslauselmaluonnoksen (esittelijät: Henning Jensen, DK, PSE, ja Pedro Sanz Alonso, E, PPE),

ja joka

katsoo että alue- ja paikallisviranomaisilla on monissa jäsenvaltioissa suuri vaikutusvalta yritysten
toimintaympäristön ja -edellytysten muodostumiseen sekä merkittävä tehtävä taloudellisen ja teollisen
kehityksen tukemisessa alueillaan tarjotessaan suotuisan yhteiskunnallisen ja taloudellisen ympäristön,
joka houkuttelee yrityksiä sijoittautumaan ja kehittymään,

katsoo että alue- ja paikallisviranomaisilla on tärkeä rooli koulutuspalveluiden tarjoajina ja taloudellisen
kehityksen edistäjinä, koska ne voivat toimia koulutuksen ja yrityselämän välisinä sillanrakentajina sekä
vaalia strategisesti hyvältä paikaltaan kummankin alan päätekijöiden kumppanuutta ja vuoropuhelua
alueellisella ja paikallisella tasolla,

katsoo että alue- ja paikallisviranomaisilla on keskeinen tehtävä työpaikkojen luomisessa sekä suoraan
työnantajina että epäsuorasti suotuisten olojen järjestäjinä elinkeinoelämälle,
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

CdR 346/96 fin, EYVL C 116, 14.4.1997, s. 98.
CdR 46/98 fin, EYVL C 251, 10.8.1998, s. 41.
CdR 110/98 fin, EYVL C 51, 22.2.1999, s. 63.
CdR 279/98 fin, EYVL C 51, 22.2.1999, s. 59.
CdR 343/98 fin, EYVL C 93, 6.4.1999, s. 54.
CdR 91/99 fin, EYVL C 293, 13.10.1999, s. 1.
CdR 360/99 fin.
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katsoo että komitean ehdottaman ”Paikallistason työllisyystoimet” -aloitteen ansiosta paikallis- ja
alueviranomaiset pystyvät edistämään työllisyyteen liittyviä jäsenvaltioiden toimintasuunnitelmia,
katsoo että vuoden 1999 yhteisessä työllisyysraportissa todetaan, että useat jäsenvaltiot ovat tunnustaneet
paikallis- ja aluetasolla toteutettavien toimien merkityksen, mutta tätä näkökohtaa on varaa vahvistaa
edelleen,
katsoo että Helsingissä ja Århusissa syksyllä 1999 järjestettyjen konferenssien (1) tulokset osoittavat selvästi
paikallis- ja aluetason laajan valmiuden osallistua nykyistä tiiviimmin Euroopan työllisyysstrategian
täytäntöönpanoon,
hyväksyi yksimielisesti 12. ja 13. huhtikuuta 2000 pitämässään 33. täysistunnossa (huhtikuun 12. päivän
kokouksessa) seuraavan päätöslauselman.
1. Alueiden komitea kiinnittää huomiota seuraaviin edellytyksiin, jotka ovat välttämättömiä Euroopan työllisyysstrategian menestyksellisen täytäntöönpanon
kannalta:
1.1.
Maailmanlaajuisilla markkinoilla mutta erilaisissa talousrakenteissa toimittaessa työttömyyden tehokas torjunta
edellyttää vakaata kansantalouspolitiikkaa, jota tuetaan kohdennetuilla aktiivisilla työllisyystoimilla, jotka täyttävät seuraavat kriteerit:
–

välitön tietämys alue- ja paikallistason reaalikasvusta ja
työllisyysmahdollisuuksista

–

yksilöllinen ja henkilökohtainen neuvonta ja koulutus
työmarkkinoiden tarjonnan ja kysynnän sovittamiseksi
toisiinsa

–

maantieteellinen ja kulttuurinen läheisyys vaikeasti tavoitettaviin ryhmiin.

1.2.
EU:n työllisyysalan koordinointipyrkimysten tärkeä
lähtökohta tulee olla läheisyysperiaatteen noudattaminen ja
kunkin jäsenvaltion vastuu omasta työmarkkinapolitiikastaan.
On yleisesti ottaen toivottavaa, että alue- ja paikallisviranomaisilla on tärkeä rooli työllisyysalalla, mutta kyse on ennen
kaikkea valtakunnallisten ja alue- ja paikallistason etujen
punnitsemisesta, jonka tulee tapahtua jäsenvaltiossa.
1.3.
Euroopan työllisyysstrategian menestys riippuu siksi
viime kädessä siitä, kuinka hyvin se on yleisesti ottaen
suunniteltu, sekä siitä, että löydetään kulloinkin sopivin tapa
sen täytäntöönpanemiseksi.
1.4.
Alueellinen ja paikallinen itsemääräämisoikeus työllisyysasioissa on edellytys sille, että työvoiman taidot voidaan
räätälöidä paikallisten yritysten tarpeisiin. Monilla aloilla tämä

(1) Eurooppalainen konferenssi ”Kaupunginjohtajat työllisyyden puolesta – Paikallisyhteisöt työllisyyden edistäjinä” Helsinki, 9. ja
10. syyskuuta 1999 Eurooppalainen konferenssi ”Paikalliset työllisyyskumppanuudet” Århus, Tanska, 23. ja 24. marraskuuta 1999.

on mahdollista ainoastaan paikallis- ja aluetasolla, minkä
vuoksi on keskeisen tärkeää, että alue- ja paikallisviranomaiset
kutsutaan osallistumaan kansallisten toimintasuunnitelmien
rajaamiseen, kehittämiseen ja täytäntöönpanoon.

2. Alueiden komitea korostaa, että paikallis- ja alueyhteisöjen aktiivinen osallistuminen voi edistää huomattavasti Euroopan työllisyysstrategian täytäntöönpanoa, kuten seuraavat esimerkit osoittavat:

2.1.
Paikallis- ja alueyhteisöjen on ylempiä hallintotasoja
helpompaa tehdä yhteistyötä yritysten ja muiden kumppanien
kanssa räätälöityjen aktiivisten työllisyystoimien toteuttamiseksi. Tämä johtuu siitä, että paikallis- ja alueyhteisöillä on
enemmän suoraa tietoa paikallisen yritysmaailman esteistä ja
mahdollisuuksista, mikä saattaa helpottaa yhteisten ratkaisujen
löytämistä.

2.2.
Alue- ja paikallisyhteisöt ovat ratkaisevassa asemassa
byrokratian vähentämisessä sekä yrityksiä ja työllisyyttä luovien ja kehittävien hankkeiden hallintomenettelyjen nopeuttamisessa.

2.3.
Paikallis- ja aluetaso on sillä toimivien organisaatioiden
välityksellä usein ainoa taso, jolla kansalaiset, joilla on vaikeuksia löytää työtä tai jotka ovat vaarassa syrjäytyä yhteiskunnasta,
voivat osallistua ammatillisiin ja henkilökohtaisiin kehitysohjelmiin.

2.4.
Palvelualan ja etenkin hoivapalvelujen työllistämismahdollisuuksiin tulisi kiinnittää erityistä huomiota nykyisen
väestönkehityksen ja ikääntyvien ihmisten elinaikaodotteen
kasvun vuoksi siten, että pyrittäisiin vähentämään palkattoman
työn määrää. Tämä työ, jolla tarkoitetaan hoivan tarpeessa
olevista ihmisistä huolehtimista, lankeaa nykyään useimmiten
naisille. Näin autettaisiin naisia saamaan enemmän ja parempia
työtilaisuuksia ja vaikutettaisiin miesten ja naisten työllisyystason välisen epäsuhteen kaventamiseen.
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2.5.
Eräissä jäsenvaltioissa alue- ja paikallisyhteisöt toimivat
sovittelijana työnantajien ja työntekijöiden välisissä työehtosopimusneuvotteluissa alue-, paikallis- ja yritystasolla. Tämä
mahdollistaa nopeamman sopeutumisen uusiin työmarkkinoihin ja taloudellisiin olosuhteisiin sekä joustavoittaa työntekijöiden koulutusmahdollisuuksia.
2.6.
Työllisyyttä ja yrittäjyyttä tukevista aluekehitystoimistoista on saatu hyvin myönteisiä kokemuksia. Ne soveltavat
kattavaa lähestymistapaa, jolla hankitaan tukea tutkimus- ja
kehitysinvestointeihin.
2.7.
Osuus- ja yhteisötalouden kehitystä tukevat paikalliset
suunnitelmat, joilla tehostetaan osuuskunnallisten yritysten ja
kumppanuuksien perustamista ja kehittämistä, voivat olla
tärkeä väline pienten yritysten ja yrittäjyyden edistämisessä.
2.8.
Luomalla yrityksille paikallisen kasvualustan paikallisja alueyhteisöt edistävät yksityisyrittäjyyden sekä osuus- ja
yhteisötalouden kehittymistä.
2.9.
Yritysten ja niiden verkostojen paikallisten seurantaelinten kehityksen johdosta paikallis- ja aluetason avulla
voidaan työllistämismahdollisuudet ja -toimet yksilöidä nykyistä välittömämmin siellä, missä kysyntää ei ole vielä
tyydytetty.
3. Alueiden komitea esittää jäsenvaltioille ja Euroopan
komissiolle seuraavat ehdotukset Euroopan työllisyysstrategian täytäntöönpanon jatkotoimista:
3.1.
Jotta alue- ja paikallisyhteisöt voivat täyttää edellä
kuvatun tehtävänsä, niiden ja keskushallinnon välillä tulisi
käydä rakentavaa vuoropuhelua.
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3.2.
Kansallisten toimintasuunnitelmien suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin muodostama vuotuinen ”kiertokulku”
tarjoaa ihanteellisen foorumin tällaista keskustelua varten.
Neuvosto on vuotta 2000 koskevassa suuntaviivassa 12 jo
tunnustanut paikallis- ja alueyhteisöjen aseman. Nyt on kaikkien jäsenvaltioiden aika tarttua haasteeseen ja taata paikallisja alueyhteisöille niille kuuluva rooli prosessissa.
3.3.
Tällaisen asetelman looginen seuraus olisi, että komissio julkaisisi vuotuisen yhteisraportin ja ensi vuoden suuntaviivaehdotukset oikeaan aikaan. Tämä antaisi sekä alueiden
komitealle että Euroopan parlamentille mahdollisuuden käydä
näistä keskeisistä asiakirjoista laaja poliittinen keskustelu.
3.4.
Ottamalla käyttöön neuvoston yksittäisille jäsenvaltioille antamat ”suositukset” on luotu yhteisön työllisyyspolitiikan uusi ja merkittävä koordinointiväline. Suositukset antavat
mahdollisuuden suunnata jäsenvaltioiden huomion alue- ja
paikallisyhteisöjen merkitykseen työttömyyden torjunnassa.
Suosituksissa on kuitenkin otettava huomioon, että alue- ja
paikallisyhteisöjen tehtävät ja toimivalta vaihtelevat jäsenvaltiosta toiseen.
3.5.
Eurooppa-neuvosto antanee kohdan 3.4 mukaisesti
neuvoston ja jäsenvaltioiden hallitusten tehtäväksi kutsua
paikallis- ja alueyhteisöt osallistumaan työllisyyttä koskevien
kansallisten toimintasuunnitelmien valmisteluun ja täytäntöönpanoon.
3.6.
Alueiden komitea esittää Euroopan unionin puheenjohtajavaltiolle Portugalille, että se kutsuu myös alueiden
komitean osallistumaan suunniteltuun korkean tason foorumiin, jossa arvioidaan EU:n työllisyyspolitiikkaa ennen Eurooppa-neuvoston kesäkuussa 2000 pidettävää huippukokousta.

Bryssel 12. huhtikuuta 2000.
Alueiden komitean
puheenjohtaja
Jos CHABERT

C 226/46

FI
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Alueiden komitean päätöslauselma aiheesta ”Vuotuinen selvitys alueiden komitean poliittisista
tavoitteista”
(2000/C 226/13)
ALUEIDEN KOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan komission strategiset tavoitteet vuosina 2000–2005 KOM(2000) 154
lopullinen,
ottaa huomioon Euroopan komission työohjelman vuodeksi 2000 KOM(2000) 155 lopullinen,
ottaa huomioon alueiden komitean tärkeimmät poliittiset tavoitteet (R/CdR 351/99 pt. 7),
ottaa huomioon Euroopan parlamentin päätöslauselman Euroopan komission viisivuotisesta strategisesta
ohjelmasta (B5-0143, 0144 ja 0145/2000),
ottaa huomioon Euroopan parlamentin päätöslauselman Euroopan komission työohjelmasta (B-50228,
0229 ja 0230/2000)
ja
katsoo, että EU:n kaikkien elinten asettamien painopisteiden ja tavoitteiden yhdenmukaistaminen lisää
yksittäisten toimielinten aloitteiden ja toimenpiteiden vaikutuksia,
katsoo, että Euroopan alue- ja paikallisviranomaisten edustajana komitean tulee reagoida Euroopan
komission ehdotuksiin painopistealoiksi,
katsoo, että komitean tulee asettaa tulevan vuoden painopistealansa lähiaikoina hyväksyttävän, vuosien
2000–2001 työohjelmansa huomioon ottaen,
katsoo, että unionilla on laajentumisen vuoksi edessään vielä erityisen paljon jatkuvia, perustavaa laatua
olevia uudistuksia,
katsoo, että alueiden komitean osallistuminen alue- ja paikallisviranomaisten edustajana EU:n institutionaaliseen toimintaan laajentaa EU:n toimien pohjaa,
katsoo, että suurimmassa osassa Euroopan valtioita suuntauksena on lisääntyvä hajauttaminen ja
valtiollisen tason alapuolella olevien tasojen toimivallan vahvistuminen ja että näin ollen kyseisillä
hallintotasoilla vaikuttavat entistä enemmän yhteisön toimintalinjat ja valinnat, joihin ne itse myös
suoraan osallistuvat,
A. Ottaa täten kantaa Euroopan komission asettamiin
painopistealoihin

mukaisena; nämä ydintoiminnot on tarkistettava selvittämällä
entistä tarkemmin yhteisön toiminta-alat,

Euroopan komission strategiset tavoitteet vuosina 2000-2005

1.
ilmaisee tyytyväisyytensä Euroopan komission vuosien
2000–2005 strategisiin tavoitteisiin ja siihen, että julkaisemalla
tulevien vuosien tärkeimmät poliittiset tavoitteensa komissio
on antanut alue- ja paikallisviranomaisille mahdollisuuden
ilmaista mielipiteensä ja tehdä konkreettisia ehdotuksia ja
aloitteita,

2.
panee tyytyväisenä merkille, että komissio aikoo keskittyä ydintoimintoihinsa, ja pitää tätä toissijaisuusperiaatteen

3.
allekirjoittaa komission nimeämät neljä päämäärää
ymmärtäen niiden tärkeyden ja kiireellisyyden ja ilmaisee
halunsa antaa mahdollisuuksiensa mukaan kaiken panoksensa,
jotta asetetut tavoitteet voidaan saavuttaa mahdollisimman
nopeasti,

4.
muistuttaa, että Euroopan unionin kaikkien politiikkojen
tavoitteena on vastata Euroopan kansalaisten odotuksiin ja että
kaikenlaisilla unionin toimielinten uudistuksilla tulee pyrkiä
ennen kaikkea kansalaisten luottamuksen palauttamiseen,
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5.
korostaa siksi erityisesti talous-, sosiaali-, ympäristö- ja
kuluttajansuojakysymyksiä,
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15.
toteaa huolestuneena, että EU:n toimia vaaditaan usein
sellaisilla aloilla, joilla jäsenvaltiot eivät pysty tekemään tarvittavia uudistuksia tai vaikeita poliittisia päätöksiä; vaarana on,
että tämä heikentää EU:n uskottavuutta,

Työohjelma vuodeksi 2000
6.
ilmaisee tyytyväisyytensä Euroopan komission vuoden
2000 työohjelmaan,
7.
on kuitenkin huolissaan siitä, että niin kunnianhimoinen
ja yksityiskohtainen työohjelma saattaa osoittautua liian mittavaksi Euroopan komission voimavaroihin nähden ja että
voimavarojen hajauttaminen saattaa johtaa epäonnistumiseen,
8.
katsoo siksi, että onnistumisen mahdollisuuksia voidaan
lisätä toimia vähentämällä ja painopistealoihin voimakkaasti
keskittymällä sekä hyödyntämällä käytettävissä olevia voimavaroja kohdennetusti ja tehokkaasti sen sijaan, että yritetään
toimia kaikilla aloilla yhtaikaa,
9.
ehdottaa, että Euroopan komission tulevissa työohjelmissa erotellaan selkeästi kyseiselle vuodelle asetettavat painopisteet ja mahdolliset lisätoimet,
10.
katsoo, että ennen uusiin aloitteisiin ryhtymistä monilla
aloilla olisi painotettava entistä enemmän nykyisen lainsäädännön täytäntöönpanon kehittämistä,
11.
suosittaa, että komission tavoitteet sovitetaan Lissabonin ylimääräisen huippukokouksen päätelmissä esitettyihin
tavoitteisiin,

B. Läheisyysperiaate
12.
uskoo, että Euroopan integraatiota on muutaman lähivuoden aikana vietävä eteenpäin, jotta Eurooppa saa maailmassa johtavan aseman, mutta katsoo samalla, että mahdollisimman laajan hyväksynnän saavuttamiseksi ja jotta Eurooppa
voisi esiintyä todella yksimielisenä, integraation on rajoituttava
aloille, joilla EU tuottaa erityistä lisäarvoa,
13.
on tyytyväinen Euroopan komission pyrkimykseen
ryhtyä toimenpiteisiin kansalaisläheisyyden puutteen korjaamiseksi EU:ssa sekä ehdotukseen ratkaista ongelma tiivistämällä EU:n ja sen jäsenvaltioiden ja alueiden politiikkojen
keskinäistä yhteyttä; komitea katsoo kuitenkin, että läheisyysperiaatteen soveltaminen tulisi laajentaa koskemaan alue- ja
paikallishallintoa,
14.
on sitä mieltä, että poliittisen päätösvastuun antaminen
mahdollisimman alhaiselle tasolle on paras tapa luoda kansalaisläheisyyttä ja varoittaa supistamasta kansalaisläheisyyden
käsitettä pelkäksi EU:n PR-toiminnan vahvistukseksi ja etujärjestöjen edustukseksi,

C. AK:n tärkeimmät tavoitteet vuosina 2000-2001

HVK, Euroopan hallintomalli ja EU:n toimielinten nykyaikaistaminen
16.
tulee osallistumaan aktiivisesti perustamissopimuksen
uudistamiseen hallitustenvälisessä konferenssissa ja puoltaa
kunnianhimoista uudistusohjelmaa vuoden 2000 hallitustenvälisestä konferenssista antamassaan lausunnossa (CdR 53/99)
esitetyllä tavalla,
17.
suhtautuu myönteisesti innovatiiviseen lähestymistapaan, jonka Euroopan komissio on omaksunut aloitteessaan
Euroopan uusista hallintomalleista, ja aikoo osallistua täysipainoisesti kyseistä hallintomallia koskevien uusien ideoiden ja
käsitteiden käsittelyyn ja kehittämiseen sekä tehdä ehdotuksia
lainsäädännön kehittämiseksi,
18.
katsoo, että keskustelua uusista hallintomalleista ei
tulisi rajoittaa koskemaan valtaoikeuksien yksinkertaistettua
vertikaalista jakoa, vaan käsitettä tulisi tarkastella laaja-alaisesti,
ja tällöin tulisi ottaa huomioon yhteiskunnan muuttuvat
rakenteet,
19.
kannustaa voimakkaasti Euroopan komissiota sen pyrkiessä toteuttamaan aito, demokraattinen ja samalla kunnianhimoinen uudistus, jonka tarkoituksena on palauttaa kansalaisten luottamus Euroopan unioniin ja sen toimielimiin; katsoo,
että uudistuksissa on päästävä pelkkää tehostamista pidemmälle ja niiden tuloksena on oltava nykyaikainen ja joustava
työvoima, joka on suuntautunut uuden poliittisen kulttuurin
mukaisesti; korostaa samalla, että sisäisten uudistusten ei pidä
olla ulkoisten toimintalinjojen vastaisia,

Laajentuminen
20.
katsoo, että laajentumisvalmistelut tulee asettaa etusijalle, kun otetaan huomioon Helsingin huippukokouksessa joulukuussa 1999 tehty päätös neuvottelujen aloittamisesta kaikkien, myös toisen laajentumiskierroksen ehdokasvaltioiden
kanssa, sekä korostaa erityisesti tarvetta saada ehdokasvaltioiden alue- ja paikallisviranomaiset osallistumaan valmisteluihin,
21.
aikoo laajentaa, vahvistaa ja tehostaa suhteitaan kaikkiin ehdokasvaltioihin ja pyrkii alue- ja paikallisviranomaisten
osallistumisen lisäämiseen liittymisvalmisteluissa,
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22.
kehottaa toimien koordinointiin ja AK:n ja EU:n toimielinten väliseen yhteistyöhön synergian lisäämiseksi ja tulosten
parantamiseksi asianomaisten ehdokasvaltioiden kannalta,
jotta laajentumis- ja integraatioprosessit saisivat osakseen
entistä laajempaa ymmärrystä ja hyväksyntää niin jäsen- kuin
ehdokasvaltioissa,
23.
korostaa, että laajentumisstrategia tulee toteuttaa sopusoinnussa erityisesti Välimeren ja Itämeren aluetta koskevan
unionin ulkosuhdestrategian kanssa, jotta myös laajentuneen
unionin ulkopuolella voidaan varmistaa rauhan sekä taloudellisen ja yhteiskunnallisen yhteistyön alueiden syntyminen,
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30.
on muiden tapaan huolissaan siitä, että monilla unionin
alueilla on edelleenkin paljon pitkäaikaistyöttömyyttä ja toivoo, että ongelma pyrittäisiin ratkaisemaan lähentämällä talouspolitiikkoja ja hyvinvointivaltion uudistuspolitiikkoja
siten, että niiden avulla päästäisiin täystyöllisyyteen ja siten
koko ongelman ratkeamiseen,

31.
korostaa, että työllisyyden edistäminen ei edellytä
pelkästään erityistoimia, vaan myös suotuisien kansantaloudellisten olosuhteiden luomista sekä asiaankuuluvien politiikkojen koordinointia ja yhteensovittamista samalla kun kunnioitetaan eurooppalaisen yhteiskuntamallin pohjana olevia periaatteita,

Arvojen Eurooppa lähellä kansalaisiaan
24.
on vakuuttunut siitä, että kansalaiset eivät kannata
”supermarket-Eurooppaa”, vaan kuten äskettäiset tapahtumat
ovat osoittaneet, poliittista, arvojen ja perusoikeuksien Eurooppaa, ja katsoo siksi, että perustamissopimusuudistuksessa,
perusoikeuskirjan laadinnassa ja uusista hallintomalleista annettavassa tulevassa valkoisessa kirjassa on keskityttävä ensisijaisesti näihin seikkoihin,
25.
katsoo, että perustamissopimukseen tulee kirjata vaatimus paikallisdemokratiasta; näin ollen on välttämätöntä, että
perusoikeuskirja muodostaa kiinteän osan unionin perustamissopimusta,
26.
kehottaa jäsenvaltioita neuvottelemaan HVK:ssa rohkeasti ja avarakatseisesti; uskoo vakaasti, että HVK:n esityslistan
tulee olla kansalaisten esityslista ja pitää siksi tärkeänä, että
parlamentti ja alue- ja paikallisviranomaiset AK:n välityksellä
osallistuvat kiinteästi neuvotteluihin; suhtautuu myönteisesti
Euroopan komission aloitteeseen ”Vuoropuhelu Euroopasta”
ja käyttää mielellään hyväkseen tilaisuutta antaa aktiivinen
panos HVK-prosessiin,
27.
kehottaa Euroopan komissiota edistämään Euroopan
unionin toiminnan näkyvyyttä sekä tehokkaan tiedottamisen
avulla että parantamalla kaikkien toimiensa avoimuutta kansalaisten luottamuksen palauttamiseksi,
28.
kehottaa populistisen rasismin ja suvaitsemattomuuden
uhan uusiutumisen vuoksi Euroopan komissiota lujittamaan
moraalista vastuutaan yhtäläisten oikeuksien ja mahdollisuuksien sekä vähemmistöjen suojelun turvaamisesta koko unionissa, jotta voidaan taata kaikkien eurooppalaisten pääseminen
osallisiksi vauraudesta, turvallisuudesta ja solidaarisuudesta,

Työllisyys
29.
on tyytyväinen Lissabonin huippukokouksen tuloksiin
ja kannattaa siinä esitettyä yhdennettyä lähestymistapaa ja
painopisteen asettamista uuden taloudellisen dynamiikan
käynnistämiselle,

32.
muistuttaa, että Amsterdamin sopimuksessa yhteisön
velvollisuudeksi asetettiin työllisyyden korkean tason edistäminen kannustamalla jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä ja tukemalla niiden toimenpiteitä tällä alalla,

33.
tukee siksi kaikkia innovaatiota, teknologista edistystä,
tietoyhteiskuntaa ja yrittäjyyttä edistäviä toimia sekä kaikkien
pk-yritysten kehitystä tukevien toimenpiteiden hyväksymistä,

34.
korostaa näin ollen tarvetta sisällyttää työllisyyssuuntaviivoihin syrjinnän vastaisia toimintalinjoja sekä ryhtyä toimenpiteisiin niiden ryhmien auttamiseksi, joita työttömyys
koettelee kovimmin, kuten naiset, nuoret, vanhat ihmiset,
etniset vähemmistöt, vammaiset jne.,

35.
on tyytyväinen ilmoitukseen uuden sosiaalialan toimintaohjelman käynnistämisestä; AK toivoo, että ohjelma on
riittävän kunnianhimoinen vastaamaan uuden taloudellisen
dynamiikan asettamiin haasteisiin,

36.
suhtautuu myönteisesti ehdotukseen, jonka mukaan
talous-, työllisyys- ja sosiaalistrategian osana tulisi asettaa
entistä useampia yhteisiä eurooppalaisia tavoitteita ja indikaattoreita, ja korostaa, että kestävän kehityksen ja työllisyyden
saavuttamiseksi määrätavoitteiden lisäksi myös laatutavoitteet
ovat erittäin tärkeitä kaikilla politiikan aloilla,

37.
kehottaa Euroopan komissiota laatimaan selonteon
toisaalta korkeasta työttömyydestä, toisaalta työvoimapulasta
kärsivien alueiden välisestä epätasapainosta sekä työmarkkinoiden liikkuvuuden merkityksestä tässä asiassa, jotta toteutettavat toimet voidaan kohdentaa entistä paremmin taloudellisen
ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden edistämiseksi ja alueiden
välisten erojen pienentämiseksi, ja ilmaisee olevansa valmis
yhteistyöhön komission kanssa näiden pohdintojen syventämiseksi, ja tarjoaa käyttöön em. aiheisiin liittyvän Euroopan
alueiden ja kaupunkien kokemuksen ja osaamisen.
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38.
korostaa, että eurooppalaisen politiikan tulee ensisijaisesti tähdätä koko unionissa edistämään paikallista kehitystä ja
unionin kaikkien alueiden voimavaroihin liittyvien mahdollisuuksien hyödyntämistä, ja esittää tähän liittyen, että eurooppalaiselle työllisyyssopimukselle annetaan enemmän sisältöä ja
alueelliset työllisyyssopimukset yleistetään ja tällöin otetaan
huomioon alue- ja paikallisviranomaisten asiantuntemus ja
kokemus,
39.
panee tyytyväisenä merkille päätöksen järjestää joka
kevät ylimääräinen EU-huippukokous yhteisön toimien ja
jäsenvaltioiden politiikan ohjaamiseksi ja koordinoimiseksi ja
haluaa alue- ja paikallisviranomaisten ja niiden työllisyys- ja
kehityspolitiikkaan liittyvän toimivallan edustajana osallistua
tiiviisti kyseisen prosessiin.
Ympäristö
40.
odottaa kiinnostuneena ympäristöalan kuudennen toimintaohjelman julkaisemista ja kannattaa komission jäsenen
Margot Wallströmin ajamaa realistista ja tulosjohteista lähestymistapaa sekä erityisesti voimakasta keskittymistä nykyisen
lainsäädännön toimeenpanemiseen,
41.
panee huolestuneena merkille, että ympäristökysymykset näyttävät siirtyvän poliittisella asialistalla alaspäin aikana,
jolloin määrätietoinen ympäristönsuojelu on tärkeämpää kuin
koskaan; pahoittelee, että ympäristönäkökohtia ei ole sisällytetty riittävästi muiden alojen politiikkoihin, ja kiirehtii Euroopan
komissiota esittämään konkreettisia toimia,
42.
katsoo, että viime vuosien ympäristökatastrofit ovat
tehneet riittävän selväksi tarpeen parantaa – myös rajanylittävää – yhteistyötä EU:n ulkopuolisten maiden ja erityisesti
ehdokasvaltioiden kanssa; korostaa, että ”saastuttaja maksaa”
-periaatetta on sovellettava asianmukaisesti,
43.
kannattaa talouspolitiikkojen ja ympäristövaatimusten
tasapainoista keskinäissuhdetta, sillä kestävä kasvu on välttämätöntä; muistuttaa, että kestävää kehitystä ja maaseudun sekä
syrjäseutujen oheistoimia on edistettävä koordinoidusti,
44.
korostaa alue- ja paikallisviranomaisten erityisroolia
EU:n ja kansainvälisten politiikkojen täytäntöönpanijoina,
mutta myös hallintotasona, joka joutuu suorimmin tekemisiin
ympäristöhaittojen seurausten kanssa,
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Tietoyhteiskunta
45.
korostaa olevan tärkeää, että kaikilla kansalaisilla on
mahdollisuus osallistua tietoyhteiskuntaan erityisesti käynnissä
olevan Internet-vallankumouksen aikana, sillä viime kädessä
juuri tiedonsaanti avaa kansalaisille mahdollisuuksia,
korostaa tietoyhteiskunnan ja työllisyyden välistä tärkeää
yhteyttä, jonka ansiosta esimerkiksi sähköisen kaupankäynnin
ja etätyöskentelyn alalla syntyy uudenlaisia työtehtäviä ja
joka johtaa talouden ajanmukaistumiseen ja jonka ansiosta
hankalien kulkuyhteyksien päässä sijaitsevat alueet tai maaseutualueet niveltyvät talouselämään,
toivoo, että kansalaisten kouluttaminen ja opettaminen uusien
tekniikoiden käytössä asetetaan ensi sijalle priorisoimalla kouluopetusta ja tarjoamalla oppilaitoksille ilmainen Internetyhteys,
huomauttaa, että uusia tekniikoita hyödyntämällä voidaan
kehittää älykkäitä monimuotokuljetusten järjestelmiä kansalaisten jokapäiväisessä elämässään kohtaamien liikenneongelmien vähentämiseksi,
Kaupunkipolitiikat
46.
muistuttaa, että 80 % EU:n kansalaisista asuu kaupunkialueilla ja että kaupungit ovat elintärkeitä alueiden ja Euroopan kilpailukyvyn turvaamiseksi, ja toteaa, että on arvokasta
kehittää kaupunkeja, maaseutua ja syrjäseutuja tasapuolisesti,
koordinoidusti ja kestävästi,
47.
huomauttaa, että tästä huolimatta ei ole olemassa
mitään erityistä EU:n kaupunkipolitiikkaa ja että kaupunkiulottuvuus tulee hyvin vähän esiin muilla politiikan aloilla,
48.
kannustaa Euroopan komissiota käsittelemään laajasti
kaupunkialueita ja niiden erityistarpeita sekä toteuttamaan
lopulta käytännössä Agenda 2000:ssa jälleen vaaditun keskittymisen kaupunkikysymyksiin kestävän kehityksen edellyttämällä tavalla,
49.
hyväksyy vuosittaisen työohjelmansa tämän päätöslauselman pohjalta,
50.
kehottaa puheenjohtajaansa välittämään tämän
päätöslauselman Euroopan komissiolle, Euroopan unionin
neuvostolle, Euroopan parlamentille sekä talous- ja sosiaalikomitealle.

Bryssel 13. huhtikuuta 2000.
Alueiden komitean
puheenjohtaja
Jos CHABERT
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Alueiden komitean lausunto aiheesta ”EHTY:n perustamissopimuksen voimassaolon päättyminen”
(2000/C 226/14)
ALUEIDEN KOMITEA, joka

ottaa huomioon komitean työvaliokunnan 15. syyskuuta 1999 Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 265 artiklan viidennen kohdan nojalla tekemän päätöksen laatia lausunto aiheesta ”EHTY:n
perustamissopimuksen voimassaolon päättyminen” ja antaa lausunnon valmistelu valiokunta 1:n
”aluepolitiikka, rakennerahastot, taloudellinen ja sosiaalinen yhteenkuuluvuus, rajanylittävä ja alueidenvälinen yhteistyö” tehtäväksi,
ottaa huomioon valiokunta 1:n helmikuun 2. päivänä 2000 hyväksymän lausuntoluonnoksen
CdR 489/99 rev. 1, jonka esittelijöinä olivat Nordrhein-Westfalenin maapäivien jäsen Loke Mernizka (D,
PSE) ja Vallonian aluehallituksen budjetti-, kulttuuri- ja urheiluministeri Robert Collignon (B, PSE),
ottaa huomioon Amsterdamissa 16. ja 17. kesäkuuta 1997 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston
päätöslauselman kasvusta ja työllisyydestä, jossa komissiota kehotetaan tekemään asianmukaisia ehdotuksia, jotta EHTY-sopimuksen voimassaolon lakattua vuonna 2002 jäljellä olevan varannon tuotto voidaan
käyttää hiili- ja terästeollisuuteen liittyviä aloja hyödyttävään tutkimusrahastoon,
ottaa huomioon komission 10. lokakuuta 1997 antaman tiedonannon ”EHTY:n perustamissopimuksen
voimassaolon päättyminen – Rahoitustoiminta” (KOM(97) 506 lopull.),
ottaa huomioon neuvoston ja neuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten edustajien
20. heinäkuuta 1998 antaman päätöslauselman Euroopan hiili- ja teräsyhteisön perustamissopimuksen
voimassaolon päättymisestä (1),
ottaa huomioon neuvoston ja neuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten edustajien
21. kesäkuuta 1999 antaman päätöslauselman Euroopan hiili- ja teräsyhteisön perustamissopimuksen
voimassaolon päättymisestä (2),
ottaa huomioon Euroopan parlamentin mietinnön aiheesta ”Esitys EHTY:n toimintatalousarvioksi
vuodeksi 2000” (SEK(1999)0803–C5–9917/1999),
ottaa huomioon EHTY:n neuvoa-antavan komitean erityisesti 25.3.1999, 2.4.1998, 10.10.1997,
8.11.1996 ja 28.5.1995 antamat päätöslauselmat Euroopan hiili- ja teräsyhteisön perustamissopimuksen
voimassaolon päättymisestä,
hyväksyi 12. ja 13. huhtikuuta 2000 pitämässään 33. täysistunnossa (huhtikuun 13. päivän kokouksessa)
seuraavan lausunnon.
1. Johdanto
1.1.
Heinäkuun 23. päivänä 1952 voimaan tullut Euroopan
hiili- ja teräsyhteisön (EHTY) perustamissopimus aloitti Euroopan poliittisen ja taloudellisen yhdentymisen, joka on johtanut
myöhempien sopimusten ja niiden jatkokehityksen kautta
nykyiseen Euroopan unioniin. EHTY-sopimuksella perustajavaltiot pyrkivät lopettamaan vuosisataisen keskinäisen kilpailun, luomaan ja varmistamaan Eurooppaan kestävän rauhan
sekä lisäämään kansojen hyvinvointia. Euroopan hiili- ja
terästeollisuus sai siten Euroopan yhdentymisen uranuurtajan
tehtävän.
1.2.
Tämän tehtävän Euroopan hiili- ja teräsyhteisö on
tinkimättä täyttänyt. Se on vaikuttanut ratkaisevasti rauhan
(1) EYVL C 247, 7.8.1998, s. 5.
(2) EYVL C 190, 7.7.1999, s. 1.

luomiseen ja varmistamiseen sekä Euroopan poliittiseen ja
taloudelliseen yhdentymiseen ja luonut pohjan Euroopan
yhdentymisen jatkamiselle. EHTY-sopimuksella luotiin hiili- ja
terästeollisuuden rakennemuutoksen sääntelykehys, ja se on
tähän päivään asti pitänyt pintansa Euroopan kaivosteollisuuden ja sitä harjoittavien alueiden rakennemuutoksen joustavana ja tehokkaana talous- ja sosiaalipoliittisena välineenä, vaikka
monia sopimuksella säädettyjä talouspoliittisia välineitä ei ole
käytetty enää pitkään aikaan. EHTY-sopimuksen integraatiotaso on osittain selvästi EY-sopimusta syvempi.

1.3.
EHTY-sopimuksella luotiin puitteet työnantajien, työntekijöiden ja kuluttajien vuoropuhelulle ja yhteisymmärrykseen
pyrkivälle yhteistyölle kaivosteollisuutta koskevissa taloudellisissa ja sosiaalisissa päätöksissä. Näin vaikeat alakohtaiset ja
alueelliset sopeutumisprosessit kyettiin hoitamaan suureksi
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osaksi yhteiskunnallisesti kestävällä tavalla. Tietyssä mielessä
sopimus muodosti siten myös esikuvan eurooppalaiselle talousmallille.
1.4.
Kaikissa Euroopan unionin 15 jäsenvaltiossa on kaivosteollisuusyrityksiä, jotka ovat EHTY-sopimuksen alaisia
mutta joiden merkitys vaihtelee suuresti jäsenvaltiosta toiseen.
Useimmissa EU:n jäsenyyttä hakeneissa maissa kaivosteollisuusala on verrattain suuri.
1.5.
Sekä hiilikaivostoiminta että rauta- ja terästeollisuus
ovat jo vuosia olleet kiivaan ja ennen muuta työntekijöille
tuskallisen rakennemuutoksen kourissa. Tämä prosessi jatkuu
myös lähivuosina ja kärjistyy uusien keski- ja itäeurooppalaisten jäsenvaltioiden liittyessä unioniin. Uusissa jäsenvaltioissa
se kasvaa dramaattisiin mittasuhteisiin. Hakijamaiden kaivosteollisuuden edessä olevat jyrkät muutokset muodostavat
Euroopan unionille erityisen suuren haasteen.
1.6.
Hiilikaivostoiminta ja rauta- ja terästeollisuus ovat
alueellisesti hyvin voimakkaasti keskittyneitä. Kyseisten alueiden koko talouskehitys riippuu pitkälti näiden alojen rakennemuutosprosesseista. Sosiaalisilla ja aluepoliittisilla tukivälineillään EHTY on ottanut suuren vastuun aluekehityksestä.
Tästä syystä myös alueiden komitean tulee käsitellä EHTYsopimuksen voimassaolon päättymistä ja siitä alueille koituvia
seurauksia.

2. EHTY-sopimuksen voimassaolon päättymiseen liittyviä avoimia kysymyksiä
Vuonna 1952 voimaan tulleen EHTY-sopimuksen voimassaoloaika on rajattu 50 vuoteen ja päättyy 23. heinäkuuta 2002.
Tuolloin kaivosteollisuus siirtyy periaatteessa EY-sopimuksen
määräyksien alaiseksi. Vaikka eräät kysymykset, jotka liittyvät
EHTY-sopimuksen päättymiseen ja molempien teollisuudenalojen siirtymiseen EY-sopimuksen soveltamisalaan, on jo
pystytty selvittämään tai ovat lähellä ratkaisua, on muilla
aloilla yhä ratkaisemattomia kysymyksiä.

2.1. EHTY:n varannon käyttö
2.1.1. Lainanotto- ja lainanantotoimintansa varmistamiseksi muodostamallaan varannolla EHTY on kerännyt huomattavan omaisuuden, jonka EHTY-sopimuksen päättymisen jälkeisestä käytöstä on päätettävä. Omaisuus kerättiin teräs- ja
kaivosyritysten maksamilla liikevaihdon mukaan määräytyneillä maksuosuuksilla. Tammikuun 1. päivästä lähtien 1998
maksuja ei ole peritty. Tarkkoja laskelmia omaisuuden suuruudesta ja ennen kaikkea sen arvioidusta suuruudesta sopimuksen
päättyessä vuonna 2002 ei ole. Komissio lähtee tällä hetkellä
siitä, että EHTY-sopimuksen voimassaolon päättyessä jäljellä
oleva omaisuus on noin 1,25 miljardia euroa. Lopullinen
määrä riippuu myös siitä, mitä tehtäviä EHTY:n on vielä
vuoteen 2002 mennessä omaisuudestaan rahoitettava.
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2.1.2. Eurooppa-neuvosto kehotti Amsterdamissa 16. ja
17. kesäkuuta 1997 pitämässään kokouksessa komissiota tekemään ehdotuksia, jotta EHTY-sopimuksen voimassaolon
lakattua vuonna 2002 jäljellä olevan varannon tuotto voidaan
käyttää hiili- ja terästeollisuuteen liittyviä aloja hyödyttävään
tutkimusrahastoon. Neuvosto katsoi 20. heinäkuuta 1998
antamassaan päätöslauselmassa, että EHTY:n omaisuus tulee
siirtää yhteisön muista varoista erilliseen rahastoon, komission
tulee hallinnoida sitä ja sitä tulee käyttää nimenomaisesti
hiili- ja terästeollisuutta ja niihin liittyviä aloja hyödyttävään
tutkimusohjelmaan. Komissio arvioi 16. marraskuuta 1998
julkaistussa työasiakirjassa ehdotuksen oikeudellisia ja rahoituksellisia näkökohtia ja käsitteli samalla myös ehdokasmaiden
tulevaa osallistumista; nämä eivät ole osallistuneet EHTY:n
omaisuuden kokoamiseen. Neuvosto vahvisti uudelleen
21. kesäkuuta 1999 antamassaan päätöslauselmassa, että
EHTY:n velat ja varat tulee siirtää jäljelle jääville yhteisöille,
mutta niitä tulee hallita erillään muista yhteisön varoista ja
käyttää nimenomaan hiili- ja teräsalan tutkimukseen. Tutkimuksen tulokset tulisi asettaa KIE-maiden hiili- ja teräsalan
käyttöön (teknologian siirto).

2.1.3. Alueiden komitea on tyytyväinen, että tällä mallilla
taataan kaivosteollisuusyrityksiltä kerätyn EHTY:n omaisuuden
käyttäminen näiden alojen hyväksi. EHTY-maksuosuus merkitsi näille yrityksille pitkään ylimääräistä taloudellista rasitusta,
ja siten niillä on perustellusti oikeus käyttää EHTY:n omaisuutta
sopimuksen voimassaolon päättymisen jälkeen.

2.1.4. Alueiden komitea katsoo kuitenkin, että komission
tulee selvittää mahdollisimman avoimesti EHTY:n omaisuuden suuruus sopimuksen päättymishetkellä ja laatia EHTY:n
kaikista veloista ja varoista lopputase, joka on samalla
komission hallinnoiman erityisrahaston alkutase. Omaisuutta
ei saa käyttää sopimuksen voimassaolokauden loppuosalla
juoksevien kulujen rahoittamiseen siinä määrin, ettei erityisrahasto pysty täyttämään sille kaavailtuja tehtäviä. Lisäksi näitä
kuluja ei tule katsoa pakollisiksi. Ne tulee kirjata ottamatta
huomioon budjetin vakauttamisen periaatetta, josta Eurooppa-neuvosto päätti Berliinissä 1999. Komitea katsoo lisäksi,
että on määritettävä selvästi hiili- ja terästeollisuuteen liittyvät
alat, joita omaisuudesta rahoitettavien toimien on määrä
hyödyttää, ja painottaa, ettei tällä saa vesittää omaisuuden
käyttöä nimenomaan hiili- ja terästeollisuuden hyväksi.
EHTY:n omaisuuden käytölle on myös määriteltävä toteutettavien hankkeiden luonnetta ja tavoitteita koskevat tarkat
rajat. Myös ehdokasmaiden osallistumiseen on löydettävä
oikeudenmukainen ratkaisu.
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2.2. Tutkimuksen tukeminen

2.2.1. EHTY:n rahoittamalla tutkimustuella on paljon pidemmät perinteet kuin EY:n tuella (tutkimuksen puiteohjelmat), ja se eroaa tästä huomattavasti tavoiteasettelun ja hallinnon suhteen. Tukea ei ole suunnattu yksinomaan huippututkimukseen, vaan sen kattama aihekirjo on laajempi. 10–15
prosentin osuudellaan kaikista yhteisön rauta- ja terästeollisuuden tutkimusmenoista se on tällä talouden alalla paljon
merkittävämpi kuin EU:n tutkimustuki muilla aloilla. Vielä
suurempi sen merkitys on kaivostekniikan tutkimuksessa. Siten
EHTY:n tutkimustuki on osaltaan parantanut huomattavasti
kaivosteollisuusalan teknistä kilpailukykyä. Tällaisen sovelletun ja markkinaläheisen tutkimuksen tulisi jatkua EHTY:n
perustamissopimuksen voimassaolon päättymisen jälkeen,
eikä EU:n kilpailupolitiikan tulisi olla sen esteenä.

2.2.2. Päätöksellä EHTY:n omaisuuden käyttämisestä hiilija terästeollisuuden tutkimuksen hyväksi on luotu edellytykset
näiden teollisuudenalojen erityisen tutkimustuen jatkamiselle.
On huolehdittava siitä, että hyviksi osoittautuneet varainjakoa
koskevat menettelyt säilytetään. Myös sosiaalista liitännäistutkimusta, johon kuuluu myös hiili- ja terästeollisuuden työturvallisuuden, ympäristökysymysten ja saastuneiden teollisuusalueiden saneerauksen tutkimus, tulee jatkaa kuten tähänkin
asti. Se tulisi kuitenkin yhdistää mahdollisimman tiiviisti
tekniseen tutkimukseen. Menettelyissä, joilla varoja myönnetään tutkimukseen, tulisi noudattaa EU:n ympäristötoimien
perustana olevia periaatteita. EU:n rahoittamalla hiili- ja teräsalan tutkimuksella tulee pyrkiä kehittämään ympäristönsuojelua.

2.2.3. Hiili- ja terästeollisuudella on samat oikeudet kuin
muillakin teollisuudenaloilla osallistua yhteisön yleisistä varoista rahoitettuun tutkimuksen puiteohjelmaan. Kaivosteollisuuden yritysten kokoama erityisomaisuus ja siitä rahoitettu
erityinen tutkimustuki ei oikeuta syrjimään tätä teollisuudenalaa tutkimuksen puiteohjelmassa. AK kannattaa myös komission ehdotuksia suunnata osa EU:n varoista uusiutuvien energialähteiden tutkimukseen.
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2.3.2. EHTY-sopimuksen mukaan tukien myöntäminen on
periaatteessa kielletty. Hiili- ja terästeollisuudelle myönnettävät
tuet edellyttävät poikkeussäännöstä. EHTY-sopimuksen 95 artikla tarjoaa oikeusperustan myönnettäville toimivaltuuksille.
EHTY-sopimuksen voimassaolon päätyttyä yhteisön hiili- ja
terästeollisuuteen sovelletaan täysimittaisesti EY-sopimuksen
yleisiä tukijärjestelyjä. EY-sopimuksen tukimääräykset muodostavat tälle soveltuvan perustan. Yritykset, ammattiliitot
ja asianomaiset jäsenvaltiot ovat kuitenkin jo pitkän aikaa
kiinnittäneet huomiota siihen, että tältä pohjalta on luotava
ajoissa tyydyttäviä ja sitovia jatkovälineitä, joissa otetaan
molempien teollisuudenalojen ehdot huomioon.

2.3.3. Komissio on neuvoston yksimielisellä hyväksynnällä
luonut useilla päätöksillä – viimeksi 28.12.1993 kaudelle
1.1.1994–23.7.2002 – puitteet tällaisia poikkeuksia ja niin
muodoin valtiontukien myöntämistä varten. Näin se on
myöntänyt, että hiiltä tarvitaan edelleen osaltaan turvaamaan
Euroopan unionin energiahuoltoa ja rajoittamaan lisääntyvää
riippuvuutta polttoaineiden tuonnista. Hiilentuotanto on kuitenkin riippuvainen tuista.

2.3.4. Alueiden komitea katsoo, että olisi ryhdyttävä pohtimaan EY-sopimuksen tukijärjestelmän mahdollista tarkistusta
hiilialaa koskevan erityismaininnan liittämiseksi siihen. Tarkistuksen puuttuessakin on kuitenkin kiireesti ryhdyttävä tarvittaviin toimiin, joilla hiilialalle luodaan erityinen tukikehys 89 artiklan mukaisen neuvoston asetuksen muodossa. Komissio ei
kuitenkaan ole toistaiseksi tehnyt tätä koskevaa ehdotusta.
Alueiden komitea katsoo, että ehdotus on tehtävä nopeasti
ja joka tapauksessa hyvissä ajoin ennen EHTY-sopimuksen
voimassaolon päättymistä, jotta yritykset saavat suunnitteluaan
varten tarvitsemansa varmuuden.

2.3. Tukisäännökset

2.3.5. Rauta- ja terästeollisuuden kilpailutilanne on toinen.
Alalla on menneisyydessä käyty usein tuhoisia tukikilpailuja.
Niiden estämiseksi neuvosto antoi komission ehdotuksesta jo
kauan sitten EHTY-sopimuksen muodostamaan oikeusperustaan pohjautuvan teräksen tukikoodeksin. Siinä sallitaan tutkimusta ja kehitystä, ympäristöä ja sosiaalisia kysymyksiä koskevia poikkeuksia yleisestä tukikiellosta. Tämä koodeksi on nyt
saatettava sopusointuun EY-sopimuksen kilpailumääräysten
kanssa.

2.3.1. Hiili- ja terästeollisuus toimivat tuotteidensa ominaisuuksien ja erityisten markkinaehtojen vuoksi (syklisessä terästeollisuudessa yhtenäiset, hinnoiltaan erittäin herkästi vaihtelevat tuotteet markkinoilla, joilla on maailmanlaajuisesti ylikapasiteettia; hiiliteollisuus osallistuu kotimaisista lähteistä tuotettuun energiahuoltoon epäedullisin kustannusehdoin) kumpikin erityisissä kilpailuoloissa, jotka edellyttävät alakohtaisesti
sovitettuja tukijärjestelyjä.

2.3.6. Komissio on nyt tehnyt tätä koskevan ehdotuksen
rauta- ja terästeollisuuden valtiontukia koskevan yhteisökehyksen muodossa. Ehdotuksella jatketaan pääosin nykyisen terästukikoodeksin tiukkoja tukisääntöjä, mutta tukien valvonnan
järjestelmään tehdään eräitä EY-sopimuksen mukaisia muutoksia. Myös tässä on syytä pohtia, olisiko EY-sopimuksen 89 artiklaan perustuva neuvoston asetus mielekäs vaihtoehto.
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2.4. Sääntelypoliittiset välineet

2.6. Sosiaalipoliittiset liitännäistoimet

2.4.1. EHTY-sopimus sisältää suuren määrän sääntelypoliittisia välineitä, joilla on määrä taata hiili- ja terästeollisuuden
markkinoiden toiminta ja jotka poikkeavat osin voimakkaastikin EY-sopimuksen vastaavista välineistä. Ne heijastavat osaksi
näiden teollisuudenalojen erityisiä markkinaoloja, kuten jyrkkiä suhdannevaihteluja, osaksi taas toisenlaista talouspoliittista
perussuuntausta, joka vallitsi EY-sopimusta solmittaessa.
EHTY-sopimuksen voimassaolon päättyessä kaivosteollisuuden alat on tarpeen saattaa EY-sopimuksen sääntelypoliittisten
välineiden piiriin.

2.6.1. Kaivosteollisuuden rakennemuutos jatkuu myös
vuonna 2002 tapahtuvan EHTY-sopimuksen voimassaolon
päättymisen jälkeen, ja se kiihtyy entisestään uusien jäsenten
liittyessä Euroopan unioniin. Tähän asti EHTY:n budjetista on
myönnetty varoja mukautus-, pätevöittämis- ja uudelleenkoulutustoimiin. Tältä rahoitustoiminnalta poistuu EHTY-sopimuksen päättymisen myötä myös tähänastinen oikeusperusta.
Sosiaalisten mukautustukien jatkaminen, joka on edellytys
kaivosteollisuuden rakennemuutoksen yhteiskunnallisesti
hyväksyttävälle hallitsemiselle vuoden 2002 jälkeen, on siten
uhattuna. Keski- ja Itä-Euroopan ehdokasmaille ei voida tarjota
näkymiä vastaavista tuista niiden kaivosteollisuuden edessä
olevan paljon dramaattisemman muutoksen hallitsemiseksi.

2.4.2. Alueiden komitean käsityksen mukaan tulisi säilyttää
ne EHTY:n välineet, jotka ovat menneisyydessä osoittautuneet
hyödyllisiksi ja joita tarvitaan edelleen takaamaan kaivosteollisuuden markkinoiden optimaalinen ja mahdollisimman kitkaton toiminta. Näihin kuuluvat erityinen tilastotietovälineistö,
jonka merkitys on yhtenäisiä tuotteita tuottavilla talouden
aloilla toinen kuin muilla aloilla ja jota voitaisiin jatkaa
Eurostatin nykyisen tilasto-ohjelman täydennyksenä, sekä kaivosteollisuusyritysten vapaaehtoisten kriisitoimenpiteiden
mahdollisuus. Tätä varten yhteisön lainsäädännössä tulisi
suorittaa tarvittavat järjestelyt. Tulisi välttää sitä, että EHTYteollisuusaloja koskevan yhteisön säännöstön (acquis communautaire) taso jatkossa laskee niillä aloilla, joilla se on osoittautunut hyväksi. Lisäksi tässä yhteydessä on syytä korostaa, että
WTO:n puitteissa sekä Euroopan unionin ja Yhdysvaltain
välisissä kauppasuhteissa tapahtuva kehitys on otettava
riittävällä tavalla huomioon.

2.5. Energiapoliittiset tavoitteet

2.5.1. Kokonaistalouden kannalta perustellun hiilikaivostoiminnan säilyttäminen on unionin edun mukaista ja voi
osaltaan hillitä EU:n kasvavaa riippuvuutta tuontienergiasta.

2.5.2. Myös energiapoliittisissa yhteisötoimissa on hiili
otettava huomioon. Toistaiseksi tämä on toteutunut vain
vähäisessä määrin. Hiilelle tarvitaan myönteistä yhteisön strategiaa, jolla tuodaan esiin kestävän hiilentuotannon ja -kulutuksen edut Euroopan tulevaisuutta ajatellen ja korostetaan uudenaikaisen eurooppalaisen hiiliteknologian maailmanlaajuista
merkitystä. Tämä on tarpeen myös EU:n laajentumista ajatellen.

2.7. Aluepoliittiset liitännäistoimet

2.7.1. Aluepoliittisena liitännäistoimena EHTY myönsi
pitkään matalakorkoisia lainoja uusien työpaikkojen luomiseksi kaivosteollisuuden ulkopuolelle. Lainat lopetettiin 31. joulukuuta 1996. Suuri osa Euroopan hiilen- ja teräksentuotannon
toimipaikoista kuuluu yhteisön rakennerahastojen tavoitteen
1 tai 2 tukialueisiin. Näillä alueilla voidaan siten käyttää
yhteisön tukia kaivosteollisuuden rakennemuutoksen hallintaan ja työpaikkojen luomiseen muilla talouden aloilla. On
kuitenkin todettava, että tukialueiden määrän pienennyttyä ja
Resider- ja Rechar-yhteisöaloitteiden päätyttyä 31. joulukuuta
1999 varsin moni eurooppalainen hiili- ja teräsalue on menettänyt Euroopan unionin myöntämät aluepoliittiset tuet. Myös
näillä alueilla voi lähivuosina syntyä vakavia rakennemuutosprosesseja.

2.7.2. Tämän vuoksi komission tulisi reagoida tällaiseen
kehitykseen joustavasti tavoitteille 1 ja 2 määritettyjen enimmäisväestöosuuksien puitteissa ja korjata tarvittaessa tukialueluetteloita. Lisäksi komission tulisi mm. Interreg-yhteisöaloitteen ohjelmalohko C:n puitteissa edistää hiili- ja teräsalueiden
välistä yhteistyötä, joka koskee esim. tietojen vaihtoa onnistuneista käytännön esimerkeistä, ja kutsua osallistumaan myös
alueet, jotka eivät kuulu tavoitteiden 1 tai 2 tuen piiriin.

2.8. Sosiaalidialogi
2.5.3. Käynnistämättä uudelleen keskustelua Maastrichtin
ja Amsterdamin sopimusneuvotteluissa esiin tuodusta eurooppalaisen energiapolitiikan oikeusperustan luomisesta komitea
katsoo, että hiilialan liittäminen EY-sopimukseen tarjoaa tilaisuuden toimitusvarmuuden tavoitteen oikeutuksen tunnustamiseen EY-sopimuksessa.

2.8.1. Yksi EHTY-sopimuksen ydinelementeistä on ”neuvoa-antavan komitean” muodossa virallistettu teollisuuden,
työntekijöiden ja kuluttajien sosiaalidialogi. Paitsi että se on
ollut ja on edelleen tehokas komission neuvotteluväline, se on
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lisännyt yhteistyövalmiutta ja osaltaan kehittänyt hiili- ja
terästeollisuudessa erityistä yhteisymmärryksen kulttuuria,
joka voi tarjota esimerkin ennen muuta Keski- ja Itä-Euroopan
maille niiden edessä olevia rakennemuutosprosesseja silmällä
pitäen. Asiaankuuluvien alueviranomaisten osallistuminen sosiaalidialogiin voisi tuoda lisäarvoa optimaalista kumppanuutta ajatellen.

2.8.2. Alueiden komitea katsoo, että tätä vuoropuhelua
tulee jatkaa sopivalla tavalla virallisessa muodossa. Tämä
edellyttää kuulemisvelvollisuutta ja aloiteoikeutta hiili- ja terästeollisuutta koskevissa asioissa. Komission tulisi tehdä molempien alojen kanssa neuvotellen ehdotus sopivaksi oikeusperustaksi.
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2.11. Institutionaaliset näkökohdat

Alueiden komitea katsoo, että on tarpeen pohtia yksityiskohtaisia muutoksia, joita EY-sopimukseen on tehtävä, kun EHTYsopimuksen kattamat alat liitetään siihen. Mahdollisien väliaikaistoimien soveltamista olisi syytä harkita. Muutoksissa olisi
joka tapauksessa otettava huomioon hiili- ja teräsalojen tietyt
erityisnäkökohdat kuten rahoitus, välttämätön toimitusvarmuus, tukijärjestelmä sekä mahdollisesti tiettyjen komission
toimivaltuuksien säilyttäminen.

3. Päätelmät
2.9. Keski- ja Itä-Euroopan kiili- ja terästeollisuus
2.9.1. Suunnilleen samaan aikaan EHTY-sopimuksen voimassaolon päättymisen kanssa Euroopan unioni kohtaa erityisen haasteen, joka johtuu uusien keski- ja itäeurooppalaisten
jäsenmaiden hiili- ja terästeollisuutta odottavista dramaattisista
muutoksista. Tämän vuoksi hiili- ja terästeollisuuden rakennemuutosta on vauhditettava huomattavasti. Molempien alojen
yritykset ja työntekijäjärjestöt, mutta myös yhteisön nykyiset
hiili- ja teräsalueet ovat valmiita tukemaan kyseisiä valtioita ja
alueita sekä komissiota tässä vaikeassa tehtävässä.

2.9.2. Laajentumisen yhteydessä on syytä pohtia tarkkaa
määritelmää hiili- ja teräsalaa koskevasta yhteisön
säännöstöstä, jonka mukaiseksi ehdokasmaiden on välittömästi mukautettava oma lainsäädäntönsä. Ennen asiaa koskevien
neuvottelujen aloittamista on tarpeen valmistella selvä yleinen
kanta ehdokasmaille myönnettävien kilpailupoikkeusten ehdoista.

2.9.3. Alueiden komitea kehottaa komissiota, neuvostoa ja
Euroopan parlamenttia myöntämään Keski- ja Itä-Euroopan
maiden hyväksi ja liittymisen valmistelemiseksi toteutettavissa
ohjelmissa sopivan suuruisia tukia hiili- ja terästeollisuuden
rakennemuutosprosessien tukemiseksi. Tähän kuuluu myös
alojen huomioon ottaminen kyseisille maille annettavassa
hallinnollisessa avussa sekä alueellista yhteistyötä edistävissä
ohjelmissa kuten Interreg III:n ohjelmalohko C:ssä ja ISPA:ssa.

2.10. Ympäristönsuojelu
Hiili- ja terästeollisuus saavat aikaan perinteisesti huomattavia
ympäristöhaittoja. Ne aiheuttavat myös merkittäviä CO2päästöjä. EY-sopimuksen pohjalta on kuitenkin hyväksytty
ympäristönsuojelua ja etenkin kasvihuonekaasupäästöjä koskevia normeja. Komitea katsoo, että nämä normit tulisi
ulottaa koskemaan hiili- ja teräsalaa, kun tämä liitetään EYsopimuksen piiriin.

3.1.
Alueiden komitea toteaa, että Euroopan hiili- ja teräsyhteisö on antanut ratkaisevan panoksen rauhan luomiseen
ja varmistamiseen Euroopassa, poliittiseen ja taloudelliseen
yhdentymiseen sekä hyvinvoinnin lisäämiseen ja saavuttanut
siten täysin alkuperäiset tavoitteensa. Se on erityisesti helpottanut kaivosteollisuuden rakennemuutosta ja lievittänyt sen
yhteiskunnallisia vaikutuksia.

3.2.
Alueiden komitea katsoo, että EHTY-sopimuksen voimassaolon päättymisen 23. heinäkuuta 2002 aiheuttama jatkuva huomattava sopeutumispaine aiheuttaa kaivosteollisuudelle ja sitä harjoittaville alueille vaikeita talous- ja sosiaalipoliittisia kysymyksiä ja ongelmia, joihin on löydettävä ratkaisu.

3.3.
Alueiden komitea panee merkille, että EHTY-sopimuksen mukaiset erityisjärjestelyt päättyvät suunnitellusti eikä niitä
jatketa ja että kaivosteollisuus liitetään EY-sopimuksen piiriin.
Komitea katsoo, että EHTY-sopimuksen EY-sopimukseen verrattuna pidemmälle menevä integraatiotaso tulee hiili- ja
terästeollisuuden osalta säilyttää aloilla, joilla tämä on osoittautunut hyväksi, ja että lisäksi tulisi tarvittaessa luoda sopiva
oikeusperusta EY-sopimuksen pohjalta. Tähän yhteyteen tulisi
EU:n energiapoliittisten tavoitteiden mukaisesti sisällyttää ruskohiili.

3.4.
Alueiden komitea on tyytyväinen aikeeseen siirtää
EHTY:n omaisuus komission hallinnoimaan erityisrahastoon,
josta on tarkoitus rahoittaa hiili- ja teräsyritysten tutkimushankkeita tieteellis-tekninen, ekologinen ja yhteiskunnallinen
liitännäistutkimus mukaan luettuna. Komitea pitää
välttämättömänä, että EHTY:n omaisuuden suuruus selvitetään
hyvin pian mahdollisimman avoimesti, ja ehdottaa, että siitä
laaditaan lopputase, joka samalla muodostaa erityisrahaston
alkutaseen. EHTY:n sopimuksen voimassaolon päättymiseen
asti vielä rahoittamat tehtävät eivät saa kuluttaa EHTY:n
omaisuutta siinä määrin, ettei erityisrahasto enää kykene
täyttämään sille suunniteltuja tehtäviä.
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3.5.
EHTY:n omaisuuden tuotosta rahoitetun erityisen tutkimustuen ohella hiili- ja terästeollisuudella on perusteltu
oikeus osallistua täysimittaisesti EU:n tutkimuksen puiteohjelmaan. Alueiden komitean mielestä EU:n rahoittamien hiili- ja
terästeollisuuden tutkimushankkeiden tulee olla yhteneviä
EU:n muiden tavoitteiden kanssa erityisesti ympäristönsuojelun alalla. Tässä yhteydessä EU:n yleiset tutkimusvarat olisi
(osittain) suunnattava uusiutuviin energialähteisiin.
3.6.
Alueiden komitea pitää valtiontukien valvontaa koskevia EY-sopimuksen määräyksiä periaatteessa sopivana pohjana
hiilikaivostoiminnan ja rauta- ja terästeollisuuden tukijärjestelmien jatkovälineille. On pohdittava, olisiko 89 artiklan mukainen neuvoston asetus sopiva oikeusperusta.
3.7.
Alueiden komitea on periaatteessa tyytyväinen komission ehdotukseen EY-sopimukseen pohjautuvasta uudesta
teräksen tukikoodeksista, jossa säädetään tämän teollisuudenalan erityistilanteeseen sopivasta tiukasta tukikiellosta tuhoisan
tukikilpailun estämiseksi.
3.8.
Alueiden komitea kehottaa komissiota tekemään hyvissä ajoin ennen vuotta 2002 ehdotuksen myös hiiliteollisuuden kestävästä tukijärjestelmästä. Ehdotuksessa on otettava
huomioon, että elävän hiilikaivostoiminnan säilyttäminen on
Euroopan edun mukaista. Alueiden komitea kehottaa komissiota antamaan tiedonannon hiilialan tukijärjestelyistä ja ehdottamaan tarpeen mukaan muutoksia järjestelyihin.
3.9.
Alueiden komitea katsoo, että ne EHTY:n välineet,
jotka ovat osoittautuneet kaivosteollisuuden markkinoiden
optimaalisen ja mahdollisimman kitkattoman toiminnan kannalta hyödyllisiksi, tulisi säilyttää. Näihin kuuluvat tilastotiedot
sekä vapaaehtoisten kriisitoimenpiteiden mahdollisuus. Komi-
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tea kehottaa komissiota valmistelemaan yhteistyössä molempien alojen kanssa tätä varten sopivan oikeusperustan EYsopimuksen pohjalta.
3.10. Alueiden komitea toteaa, että EHTY-sopimuksen voimassaolon päättymisen myötä 56 artiklan mukaisten sosiaalisten mukautustoimien rahoituksilta katoaa tulevaisuudessa oikeusperusta. Se on ollut tähän asti myös asianomaisten alojen
sosiaalisuunnitelmien rahoituksen tärkeä osatekijä. Tästä
syystä komitea kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita käynnistämään vuosien 2000–2006 ohjelma-asiakirjojen laatimisen yhteydessä Euroopan sosiaalirahaston puitteissa sopivia
toimia, joilla tuetaan kaivosteollisuuden sosiaalista sopeutumisprosessia. Vastaavankaltaista tukea tarvitaan laajentumisen
edellä kiireesti KIE-maissa.
3.11. Alueiden komitea on huolissaan siitä, että yhteisön
rakennerahastojen tavoitteiden 1 ja 2 tukialueiden pienentäminen ja Resider- ja Rechar-yhteisöaloitteiden päättyminen
31. joulukuuta 1999 ovat johtaneet siihen, että eräät hiili- ja
terästeollisuuden toimipaikat eivät tulevaisuudessa enää saa
Euroopan unionin aluepoliittisia tukia.
3.12. Alueiden komitea pitää neuvoa-antavan komitean
muodossa tapahtuvaa sosiaalidialogia hyvänä esikuvana teollisuuden, työntekijöiden ja kuluttajien edustajien yhteistyölle ja
pyytää komissiota tekemään sen jatkamista koskevan ehdotuksen, joka sisältäisi myös virallisen kuulemisvelvollisuuden.
3.13. Alueiden komitea pitää Keski- ja Itä-Euroopan maiden
liittymistä EU:n uusiksi jäseniksi ja sen johdosta odotettavia
jyrkkiä muutoksia hiili- ja terästeollisuudessa erityisenä haasteena koko Euroopan unionille ja katsoo, että nykyisten
jäsenvaltioiden hiili- ja teräsalueiden kokemukset rakennemuutoksen hallinnasta tulisi ottaa tässä yhteydessä huomioon.
Liittymistä valmistelevat ohjelmat tulisi suunnitella tämän
mukaisesti.

Bryssel 13. huhtikuuta 2000.
Alueiden komitean
puheenjohtaja
Jos CHABERT
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Alueiden komitean lausunto aiheista:
–

”Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, talous- ja sosiaalikomitealle ja
alueiden komitealle – Viides raportti televiestinnän sääntelypaketin toteuttamisesta”, ja

–

”Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille, talous- ja sosiaalikomitealle ja
alueiden komitealle – Kohti sähköisen viestinnän perusrakenteiden ja niihin liittyvien
palvelujen uutta järjestelmää – Vuoden 1999 viestintäalan uudelleentarkastelu”
(2000/C 226/15)

ALUEIDEN KOMITEA, joka

ottaa huomioon komission tiedonannon Euroopan parlamentille, neuvostolle, talous- ja sosiaalikomitealle
ja alueiden komitealle ”Viides raportti televiestinnän sääntelypaketin toteuttamisesta” (KOM(1999) 537
lopull.) ja komission tiedonannon Euroopan parlamentille, neuvostolle, talous- ja sosiaalikomitealle ja
alueiden komitealle ”Kohti sähköisen viestinnän perusrakenteiden ja niihin liittyvien palvelujen uutta
järjestelmää – Vuoden 1999 viestintäalan uudelleentarkastelu” (KOM(1999) 539 lopull.),
ottaa huomioon komission 15. marraskuuta 1999 Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 265 artiklan ensimmäisen kohdan mukaisesti tekemän päätöksen pyytää aiheesta alueiden komitean lausunto,
ottaa huomioon työvaliokuntansa 2. kesäkuuta 1999 tekemän päätöksen antaa lausunnon valmistelu
valiokunta 3:n ”Euroopan laajuiset verkot, liikenne, tietoyhteiskunta” tehtäväksi,
ottaa huomioon valiokunta 3:n helmikuun 4. päivänä 2000 hyväksymän lausuntoluonnoksen
CdR 520/99 rev. 1, jonka esittelijä oli Risto Koivisto (FIN/PSE),
hyväksyi 12. ja 13. huhtikuuta 2000 pitämässään 33. täysistunnossa (huhtikuun 13. päivän kokouksessa)
seuraavan lausunnon.
b) Kohti sähköisen viestinnän perusrakenteiden ja niihin liittyvien
palveluiden uutta järjestelmää

1. Tiedonantojen tarkoitus

a) Viides kertomus televiestintäsäädösten täytäntöönpanosta

1.1.

Tiedonanto

–

tarkastelee yhteisön voimassa olevien televiestintäsäädösten implementointia

–

analysoi sitä, miten kansalliset säädökset käytännössä
toteutuvat

–

tarjoaa katsauksen telemarkkinoiden kehityksestä

–

esittää yhteenvedon
tärkeimmistä esteistä

–

antaa lähtökohtia erityisesti televiestinnän, mutta myös
koko viestintäalan säädösten uudelleentarkastelulle

sisämarkkinoiden

toteutumisen

1.2.
Tiedonannossa tarkastellaan uudelleen televiestinnän
sääntelyä Euroopan unionissa sekä annetaan ehdotuksia viestinnän perusrakenteiden ja niihin liittyvien palvelujen uuden
järjestelmän päärakenneosiksi.

2. Alueiden komitean lausunto; yleistilanne telemarkkinoilla

2.1.
Alueiden komitea yhtyy komission esittämiin politiikan yleisiin tavoitteisiin, sääntelytoimintaa koskeviin periaatteisiin sekä uuden sääntelyjärjestelmän rakenteeseen. Alueiden
komitea pitää erityisen tarpeellisena komission kantaa siitä,
että uudella järjestelmällä olisi pyrittävä lisäämään kilpailua
kaikilla markkinasegmenteillä, etenkin paikallisella ja alueellisella tasolla.
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Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

2.2.
Samoin alueiden komitea yhtyy tiedonantojen periaatteisiin siinä, että uusi sääntelyjärjestelmä olisi suunniteltava
niin, että se kattaa uudet, dynaamiset ja valtaosin ennalta
arvaamattomat markkinat, joilla on paljon useampia markkinatoimijoita kuin nykypäivän markkinoilla.

2.3.
Alueiden komitea korostaa komission tavoin sitä, että
uuden järjestelmän tulee olla aikaisempaa paljon joustavampi
ja toiminnallisesti kattavampi, jotta pystytään mukautumaan
tekniikan ja markkinoiden nopeisiin ja ennalta arvaamattomiin
muutoksiin, jotka vaikuttavat yhteiskunnan kaikkiin muihin
sektoreihin.

2.4.
Alueiden komitea pitää erittäin hyvänä sitä, että viidennessä katsauksessa alueellinen näkökulma on otettu mukaan
entistä näkyvämmin tarkasteltaessa säädösten vaikutuksia palvelujen saatavuuteen ja hinnoitteluun.
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tinnän sisällä on myös tasoja, jotka markkinarakenteensa
puolesta edellyttäisivät erilaista lähestymistä. Esimerkiksi useat
kunnat eri puolilla Eurooppaa, tunnetuimpana ja ehkä laajimpana esimerkkinä Tukholman kaupunki, ovat itse rakentamalla
tai muulla tavoin saaneet haltuunsa laajakaistaisen ja usein
kattavan telekaapeloinnin, joka on sitten verkon laitteiden
ja palveluiden osalta ollut käytännössä kaikkien yritysten
käytettävissä. Vaikka siis yhdellä tasolla vallitseekin tietynlainen monopoli, saavuttavat käyttäjät näissä tapauksissa palvelutarjonnan laajuuden ja kustannusten alhaisuuden suhteen
yleiset eurooppalaiset tavoitteet yleensä paremmin kuin tiedonannoissa kuvatuissa kilpailutilanteissa.

2.8.
Edellä kuvatun tilanteen vuoksi alueiden komitea toivoo, että komissio pyrkisi entistä tehokkaammin erottelemaan
markkinoilla kaapeli- ja muut vastaavat infrastruktuuripalvelut
varsinaisista kuluttajille suunnatuista palveluista.

3. Alueiden komitean lausunto; ehdotukset uusista
säädösperiaatteista
2.5.
Alueiden komitea haluaa kiinnittää komission huomiota siihen, että viidennessä katsauksessa esitetty alueellisen
kilpailun toteutuminen on monissa jäsenmaissa käytännössä
teoreettista, ja todellisuudessa varsinkin syrjäisemmillä alueilla
palvelujen tarjonta on yhden yrityksen varassa. Alueiden
komitea pitää alueiden nopeaa eriarvoistumista huolestuttavana ja katsoo, että yleispalvelu ja muut vastaavat mekanismit
ovat nopeilla markkinoilla liian hitaita välineitä asian korjaamiseksi.

2.5. (a) Tehdyt tutkimukset vahvistavat selvän yhteyden
talouselämän keskittymien ja televerkkojen rakentamisen
välillä. Tämän mukaisesti televiestinnän perusrakenteet ovat
yrityksiä houkutteleva kilpailuvaltti. Saman käsityksen mukaan
on todennäköistä, että eroja on tai syntyy myös Euroopan
alueiden sisällä eikä vain niiden välillä. Tämä on syytä ottaa
huomioon EU:ssa televiestintäpolitiikkaa kehiteltäessä, koska
sillä on huomattava vaikutus EU:n jäsenvaltioiden sosiaaliseen
ja taloudelliseen yhteenkuuluvuuteen. Alue- ja paikallisviranomaisten on myös tärkeää ryhtyä toimivaltansa perusteella
toimiin, joilla luodaan hyviä edellytyksiä televerkkojen rakentamiselle.

2.6.
Alueiden komitea toivoo, että seuraaviin telemarkkinoiden toteutumista koskeviin selvityksiin voitaisiin ottaa
mukaan eri puolilla unionia ja erilaisilla alueilla sijaitsevia ja
erilaisin palvelutarpein käytännön toimijoita, jotta saataisiin
selville kilpailun toimivuus todellisuudessa.

3.1. Toimiluvat ja valtuutukset

3.1.1. Alueiden komitea pitää tiedonannossa esitettyjä periaatteita toimilupien ja valtuutuksien myöntämisestä asianmukaisina.

3.2. Käyttöoikeudet ja yhteenliittäminen

3.2.1. Aikaisemmin esitetyn mukaisesti alueiden komitea
suhtautuu epäillen siihen, että esitetyillä toimenpiteillä voitaisiin saavuttaa yleiset unionin tietoyhteiskuntapoliittiset tavoitteet tarpeeksi nopeasti, ja pitää parempana selkeämpää infrastruktuurin ja palveluiden erottamista toisistaan markkinoilla.

3.2.2. Alueiden komitea pitää tärkeänä, että myös muille
kuin markkina-asemaltaan merkittäville matkaviestinoperaattoreille asetettaisiin operaattorin valinnan vapauteen liittyvät
velvoitteet.

3.3. Radiotaajuuksien hallinta
2.7.
Alueiden komitea yhtyy komission näkemykseen viestintäsektoria laajemmin koskevan säädöspohjan tarpeesta,
mutta haluaa erityisesti korostaa sitä, että toisaalla televies-

3.3.1. Alueiden komitealla ei ole huomauttamista komission kantaan radiotaajuuksien osalta.
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3.4. Yleispalvelu

3.4.1. Alueiden komitea kiinnittää komission erityistä huomiota siihen, että vapaa kilpailu televiestinnässä ei hyödytä
kaikkia alueita eikä alueilla sijaitsevia kuntia samalla tavalla ja
että markkinoiden ja tekniikan nopea kehitys on vain lisännyt
näitä eroja, koska uudet palvelut keskittyvät sinne, missä
asiakasvolyymi on riittävän suuri. Yleispalvelujen päämääränä
on tuoda tietoyhteiskunta kaikkien ulottuville. Alueiden komitea katsookin, että tiedonannossa esitettyjä käsityskantoja on
säännöllisesti verrattava saatuihin tuloksiin ja tarkistettava
herkeämättömän valppaasti, jotta kaikille kansalaisille taataan
todellinen osuus tietoyhteiskunnasta. Samalla on varmistettava
harvaan asuttujen alueiden sosiaalinen, kulttuurinen ja taloudellinen kehitys sekä toimittava niiden väestöntilannetta vakauttavasti.

3.4.2. Alueiden komitea pitää vastoin komission kantaa
tärkeänä sisällyttänyt nykypäivän yleispalveluun, vähintäänkin
poliittisena tavoitteena, myös laajakaistapalvelut. Näin mm.
päästäisiin tavoitteeseen tarjota epäsuotuisassa asemassa oleville alueille tai vähintäänkin niiden osille tilaisuus hyödyntää
uutta tekniikkaa. Pitkälle kehittyneiden televiestintäpalveluiden
puuttuminen tai niiden tulo kyseisille alueille liian myöhään
vain kasvattaisi potentiaalisesti kehittyneempien alueiden etumatkaa.

3.4.3. Alueiden komitea haluaa myös kiinnittää komission
huomiota siihen, että kaikilla alueilla on käyttäjiä varsin
erilaisin tarpein (esimerkiksi koulut, terveydenhuolto, erilaiset
yritykset ja kansalaiset). Tehokkaiden yleispalvelukriteereiden
tulisi ottaa huomioon myös keskiarvosta poikkeavat käyttäjät.

3.4.4. Yleispalvelun kehittämisen rinnalla alueiden komitea
esittää vakavasti harkittavaksi, että kunnille ja muille vastaaville
paikallisille ja alueellisille, yleisestä yhteiskunnallisesta infrastruktuurista vastaaville toimijoille suunnattaisiin, myös Euroopan unionin rahoitusmahdollisuuksia hyödyntäen, nopeasti resursseja ottaa tarvittaessa vastatakseen tarvittavan laajakaistaisen infrastruktuurin toteuttamisesta omalla alueellaan ja
asettamaan sen sitten erilaisten palvelujentarjoajien käyttöön.
Tässä yhteydessä on luonnollisesti asetettava etusijalle – myös
rahoitusta myönnettäessä – alueet, joissa markkinat eivät toimi
asianmukaisesti, jotta niille voidaan antaa muiden alueiden
kanssa yhdenvertaiset mahdollisuudet hoitaa mainittua uutta
tehtävää.

3.6. Numerointi, nimeäminen ja osoitteiden antaminen
3.6.1. Alueiden komitea toivoo, että myös numeron siirrettävyys voitaisiin mahdollisimman nopeasti toteuttaa myös
kiinteiden ja matkaviestinverkkojen välillä.

3.7. Erityiset kilpailunäkökohdat
3.7.1. Alueiden komitea pitää hyvänä merkittävään ja
määräävään markkina-asemaan liittyvän käsitteistön selkiyttämistä. Kuva markkina-asemista yleensä kuitenkin muuttuu
ratkaisevasti, kun eurooppalaiselta tai kansalliselta tasolta
siirrytään alueelliselle ja paikalliselle tasolle. Alueiden komitean
mielestä pitäisi määräävää markkina-asemaa koskevia
säädöksiä pystyä olennaisilla tasoillaan soveltamaan myös
silloin, kun yksittäisellä kuluttajalla on tärkeän viestintäpalvelun hankintaan vain yksi vaihtoehto.

3.8. Toimielimiä koskevat näkökohdat
3.8.1. Alueiden komitea pitää komission ehdotusta viestintäkomiteasta tarkoituksenmukaisena ottaen huomioon myös
viestintä- ja teletoiminnan eri alojen lähentymisprosessin. Sekä
komitean että korkean tason ryhmän toimialaa tulee olla
valmis laajentamaan nopeastikin, mikäli alat tulevaisuudessa
lähentyvät arvioitua nopeammin. Alueiden komitea yhtyy
komission näkemykseen siitä, että eurooppalaisen säätelyviranomaisen perustamisella ei ole saavutettavissa mitään oleellista lisäarvoa.
3.8.2. Alueiden komitea pitää kansallisten säätelyviranomaisten riippumattomuutta keskeisenä, koska siirtyminen
aikaisemmista valtiollisista monopoleista avoimeen kilpailuun
on monissa jäsenmaissa vielä kesken.

4. Yhteenveto
Alueiden komitea
–

yhtyy komission esittämiin politiikan yleisiin tavoitteisiin,
sääntelytoimintaa koskeviin periaatteisiin sekä näkemyksiin uuden sääntelyjärjestelmän rakenteesta. Alueiden komitea pitää erityisen tarpeellisena komission kantaa siitä,
että uudella järjestelmällä olisi pyrittävä lisäämään kilpailua
kaikilla markkinasegmenteillä, etenkin paikallisella tasolla.

–

katsoo, että tiedonannossa esitettyjä, yleispalveluja koskevia kantoja on mukautettava jatkuvasti ja aktiivisesti
kyseisen pääsyn takaamiseksi.

3.5. Käyttäjien ja kuluttajien edut

3.5.1. Alueiden komitea kiinnittää komission erityistä huomiota siihen, että turvattaisiin yksityisyyden suoja niissä toiminnoissa, joissa hyödynnetään uusimpia matkapuhelintekniikoita.

8.8.2000

8.8.2000

–

–

FI

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

esittää vakavasti harkittavaksi yleispalvelun kehittämisen
rinnalla, että kunnille ja muille vastaaville paikallisille ja
alueellisille, yleisestä yhteiskunnallisesta infrastruktuurista
vastaaville toimijoille suunnattaisiin, myös Euroopan unionin rahoitusmahdollisuuksia hyödyntäen, nopeasti resursseja ottaa tarvittaessa vastatakseen tarvittavan laajakaistaisen infrastruktuurin toteuttamisesta omalla alueellaan ja
asettamaan sen sitten erilaisten palvelujentarjoajien
käyttöön.
pitää hyvänä merkittävään ja määräävään markkina-asemaan liittyvän käsitteistön selkiyttämistä. Kuva markkinaasemista yleensä kuitenkin muuttuu ratkaisevasti, kun
eurooppalaiselta tai kansalliselta tasolta siirrytään alueelli-
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selle ja paikalliselle tasolle. Alueiden komitean mielestä
pitäisi määräävää markkina-asemaa koskevia säädöksiä
pystyä olennaisilla tasoillaan soveltamaan myös silloin,
kun yksittäisellä kuluttajalla on tärkeän viestintäpalvelun
hankintaan vain yksi vaihtoehto.
–

kiinnittää komission erityistä huomiota siihen, että turvattaisiin yksityisyyden suoja niissä toiminnoissa, joissa hyödynnetään uusimpia matkapuhelintekniikoita.

–

toivoo, että myös numeron siirrettävyys voitaisiin mahdollisimman nopeasti toteuttaa myös kiinteiden ja matkaviestinverkkojen välillä.

Bryssel 13. huhtikuuta 2000.
Alueiden komitean
puheenjohtaja
Jos CHABERT
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komitean

lausunto aiheesta ”Komission kertomus
Säädöskäytännön parantaminen 1999”

8.8.2000

Eurooppa-neuvostolle

–

(2000/C 226/16)

ALUEIDEN KOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen (EY-sopimus) ja etenkin sen 5 artiklan,
ottaa huomioon Amsterdamin sopimuksen ja etenkin sen pöytäkirjan N:o 7 toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteiden soveltamisesta sekä julistuksen N:o 39 yhteisön lainsäädännön valmistelun laadusta,
ottaa huomioon Helsingin Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan 11. joulukuuta 1999 julkaistut
päätelmät, joissa sanotaan: ”Eurooppa-neuvosto on tyytyväinen komission kertomukseen
’Säädöskäytännön parantaminen’, jossa vahvistetaan toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen ja asiaa
koskevan perussopimuksen pöytäkirjan täysimääräisen soveltamisen ensisijaisuus”,
ottaa huomioon komission Eurooppa-neuvostolle antaman kertomuksen ”Säädöskäytännön parantaminen 1999” (KOM(1999) 562 lopull.),
ottaa huomioon Euroopan parlamentin 18. joulukuuta 1998 antaman päätöslauselman komission
neuvostolle antamasta kertomuksesta ”Säädöskäytännön parantaminen 1997”,
ottaa huomioon 11. maaliskuuta 1999 antamansa lausunnon aiheesta ”Kohti uutta subsidiariteetin
kulttuuria – Alueiden komitean vetoomus” (CdR 302/98 fin (1)),
ottaa huomioon 15. syyskuuta 1999 antamansa lausunnon aiheesta ”Komission kertomus Eurooppaneuvostolle – Säädöskäytännön parantaminen 1998 – Yhteinen vastuu” (CdR 50/99 fin (2)),
ottaa huomioon komitean työvaliokunnan 17. marraskuuta 1999 Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 265 artiklan 5 kohdan nojalla tekemän päätöksen laatia kyseisestä aiheesta lausunto ja antaa
lausunnon valmistelu institutionaalisten asiain valiokunnan tehtäväksi,
ottaa huomioon institutionaalisten asiain valiokunnan 8. maaliskuuta 2000 antaman lausunnon (CdR
18/2000 rev. 1) (esittelijä: Edmund Stoiber, D, PPE),
ja katsoo, että
toissijaisuusperiaate, joka sisällytettiin vuonna 1992 Maastrichtin sopimuksella EY-sopimuksen nykyiseen
5 artiklaan, on oikeusperiaate, jota tulee kehittää edelleen ja jolla on määrä varmistaa, että unionin
päätökset tehdään mahdollisimman lähellä kansalaisia,
toissijaisuusperiaate, sellaisena kuin se on määritelty perussopimuksissa ja Amsterdamin sopimuksen
pöytäkirjassa N:o 7, koskee EY-sopimuksen 5 artiklan ensimmäisen kohdan mukaan aloja, jotka eivät
kuulu yhteisön yksinomaisen toimivallan piiriin, ja antaa osviittaa siitä, miten tätä toimivaltaa tulee
käyttää yhteisön tasolla yhteisön säännöstöä noudattaen ja toimielinten välinen tasapaino säilyttäen,
Euroopassa, jossa on yhä enemmän aloja, joilla EU pyrkii ratkaisuun yhteisön tasolla, toissijaisuusperiaatteen tiukka noudattaminen on nykyään erityisen tärkeää, jotta alueiden ja kuntien intressit otetaan
riittävästi huomioon,
(1) EYVL C 198, 14.7.1999, s. 73.
(2) EYVL C 374, 23.12.1999, s. 11.
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Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

C 226/61

hyväksyi 12. ja 13. huhtikuuta 2000 pitämässään 33. täysistunnossa (huhtikuun 13. päivän kokouksessa)
seuraavan lausunnon.
1. Alueiden komitean kanta komission kertomukseen

1.1.
Komissio pitää kertomuksessaan ”Säädöskäytännön
parantaminen 1999” toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteita
muuttuvina puite-ehtoina, joita on kehitettävä edelleen.

1.2.
Komissio huomauttaa kuitenkin myös, että on yhä
enemmän tärkeitä aloja, joilla tarvitaan enemmän yhteisön
säännöksiä. Se viittaa tässä yhteydessä Amsterdamin sopimuksen uusiin määräyksiin, kansanterveyteen sekä vapauteen,
turvallisuuteen ja oikeuteen perustuvan alueen toteuttamiseen,
josta päätettiin Eurooppa-neuvoston Tampereella pidetyssä
kokouksessa, samoin kuin elintarvikealaan.

1.3.
Komitea on samaa mieltä komission kanssa siitä, että
uusien yhteisön toimien täytyy olla mahdollisia perustamissopimuksen määräysten pohjalta. Kussakin tapauksessa on kuitenkin kysyttävä, voitaisiinko asetetut tavoitteet saavuttaa
myös jäsenvaltio- ja/tai aluetason toimilla. Vastaus tähän
riippuu myös komission mainitsemilla aloilla tapauskohtaisista
seikoista ja vaatimuksista.

1.4.
Komitea yhtyy komission näkemykseen, jonka mukaan
toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen merkitys lisääntyy
laajentumisen myötä entisestään. Herää perustavanlaatuinen
kysymys laajentumisen vaikutuksista yhteisön politiikkaan.
Laajentumisen edetessä käy yhä tärkeämmäksi määrittää, mitkä
tehtävät on tosiaan hoidettava yhteisön tasolla ja miten eri
hallintotasojen väliset uudentyyppiset kumppanuudet toteutetaan.

1.5.
Edistysaskelista ja komission jatkuvista ponnisteluista
huolimatta käy yhä ilmeisemmäksi – varsinkin kun otetaan
huomioon hallitusten päämiesten komissiolle osoittamat uudet
vastuualueet sekä Euroopan unionin suunniteltu itälaajentuminen – että pelkästään toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteella
ei tulevaisuudessa pystytä takaamaan yhteisön lainsäädäntötoiminnan keskittymistä vain oleellisiin kysymyksiin.

Toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatetta on tämän vuoksi täydennettävä jakamalla vastuualueet siten, että otetaan huomioon alueellisten tasojen toimintamahdollisuudet ja niiden
välinen yhteistyö. Vastuualuejakoa voitaisiin tarvittaessa tarkistaa saatujen tulosten pohjalta. Rajatun yksinomaisen toimivallan periaate on kirjattu perustamissopimukseen (vrt. 5 artiklan
ensimmäinen kohta); nykyiset toimivaltasäännökset ovat

tehtäväkohtaisia ja päämääräsuuntautuneita. Tässä yhteydessä
alueiden komitea on useaan otteeseen esittänyt kantanaan,
että tulisi mahdollisimman nopeasti käynnistää keskustelu
vastuualueiden jaosta, jotta jäsenvaltioiden alueet ja alueyhteisöt saisivat mahdollisuuden laajentaa toimintaulottuvuuttaan.

Hallitusten välisessä konferenssissa on käsiteltävä toissijaisuusja suhteellisuusperiaatetta ja tehtävä siihen liittyviä ehdotuksia
kaikilla politiikan aloilla. EU:n toimien tarvetta ja soveltamisalaa on pienennettävä mahdollisuuksien mukaan sekä hajauttamalla että lainsäädännön vaihtoehtojen avulla. Itsesääntelyllä
ja vapaaehtoisilla sopimuksilla päästään paljon parempiin
tuloksiin kuin lainsäädännöllä. Tietyillä aloilla EU:n toiminnan
lisääminen saattaa puolestaan olla tarpeen.

1.6.
EY-sopimuksen määräyksen mukaan toissijaisuusperiaatetta ei sovelleta EU:n yksinomaiseen toimivaltaan kuuluvassa lainsäädännössä. Koska komissio on tulkinnut EYsopimuksen 5 artiklan 1 kohdan käsitettä ”yhteisön yksinomainen toimivalta” hyvin väljästi, on syytä huoleen, että tämä
käytäntö vähentää toissijaisuusperiaatteen merkitystä. Tämän
vuoksi olisi tarkoituksenmukaista määrittää yhteisön yksinomaiseen toimivaltaan kuuluvat alat sitovasti perustamissopimuksessa tai siihen liitettävässä pöytäkirjassa.

1.7.
Alueiden komitea huomauttaa myös, että 308 artiklan
yleislauseke oli ehkä yhdentymiskehityksen alussa perusteltu
tahattomien toimivalta-aukkojen paikkaamiseksi ja yhdentymistavoitteiden ripeän saavuttamisen takaamiseksi. Nyt kyseinen artikla on menettänyt merkityksensä ja se tulisi poistaa
sopimuksesta. Sen tilalle alueet ja alueyhteisöt vaativat yksinkertaistettua sopimuksenmuutosmenettelyä, jolla voitaisiin
suorittaa tarpeellisia vastuualueiden muutoksia oikeusvaltiolle
ominaisella ja demokraattisesti legitiimillä tavalla.

1.8.
Unionin toimivallan parempi rajaaminen selkiyttäisi
nykyistä poliittisen vastuun jakoa ennen kaikkea kansalaisille
mutta myös alueille, jäsenvaltioille ja itse EU:n toimielimille.
Selvästi rajatut vastuualueet lisäisivät myös mahdollisuuksia
siirtyä käyttämään yhä enemmän enemmistöpäätöksiä ja parantaisivat siten EU:n toimintakykyä kokonaisuudessaan.

1.9.
Komitea katsoo, että myös komitean ja omaa lainsäädäntövaltaa omaavien alueiden kanneoikeus Euroopan yhteisöjen tuomioistuimeen vahvistaisi toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatetta. Kanneoikeus kohottaisi AK:n arvostusta, varmistaisi AK:n oikeuksien täysimittaisen kunnioittamisen ja mahdollistaisi kanteet tapauksissa, joissa toissijaisuusperiaatetta on
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rikottu. Alueet voisivat kanneoikeuden avulla puolustaa paremmin lainsäädäntövaltuuksiaan lainvastaisia kavennusyrityksiä vastaan. Jos alueiden komitealle myönnettäisiin toimielinasema EY:n perustamissopimuksen 7 artiklan määräysten
mukaisesti, kysymys ratkeaisi tarvitsematta muuttaa kyseistä
artiklaa.

1.10. EU:n demokratia ei voi toimia kunnolla, elleivät
perustamissopimukset ja päätöksentekomenettelyt ole kansalaisille selkeitä ja ymmärrettäviä. Ne tulee järkiperäistää ja
yksinkertaistaa. Siksi AK kannattaa ehdotuksia, joiden mukaan
sopimukset tulee yhdistää yhdeksi tekstikokonaisuudeksi, joka
sisältää kaksi osaa:
a) ”perustuslaillisen” tai perusosan, joka sisältää johdantoosan, unionin tavoitteet, perusoikeudet sekä toimielimiä ja
yksinomaista toimivaltaa koskevat määräykset; tätä osaa
voidaan muuttaa vain hallitustenvälisen konferenssin
päätöksellä
b) osan, jossa käsitellään erityisesti teknisiä, menettelyoikeudellisia tai institutionaalisia kysymyksiä, sikäli kun näitä
voidaan säännellä sekundäärilainsäädännön keinoin. Tätä
osaa voidaan muuttaa yksinkertaistetulla yhteisön menettelyllä ilman hallitustenvälistä konferenssia. Jäsenvaltioiden
toimivallan siirto Euroopan unionille edellyttää joka tapauksessa jäsenvaltioiden parlamenttien hyväksyntää.

1.11. Komitea totesi jo vuoden 1998 toissijaisuuskertomuksesta antamassaan lausunnossa, että toissijaisuusperiaate
säätelee Euroopan unionin, jäsenvaltioiden ja alueyhteisöjen
suhteita ja näin ollen EY:n perustamissopimuksen 5 artiklan
määritelmää tulisi soveltaa yhteisön, jäsenvaltioiden, alueiden
ja paikallisviranomaisten välisiin suhteisiin, kun taas alueyhteisöjen ja valtioiden välisistä suhteista säädetään kunkin
valtion perustuslaissa.

1.12. Perustamissopimuksessa määrätään, kuten komitea
jälleen painottaa, että päätökset on tehtävä mahdollisimman
lähellä kansalaisia olevalla tasolla, eikä tämä ole aina jäsenvaltiotaso. Toissijaisuusperiaate tulee siten käsittää kansalaisläheisyyteen ja tehokkuuteen pyrkiväksi periaatteeksi.

2. Alueiden komitean suositukset komission kertomuksesta

2.1.
Komitea pahoittelee, että sen komission kertomuksesta
”Säädöskäytännön parantaminen 1998 – Yhteinen vastuu”
antamassa lausunnossa tekemää ehdotusta, jonka mukaan
yhtäältä toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteiden soveltaminen ja toisaalta tekstien laatua koskevat kysymykset tulisi
erottaa toisistaan, ei ole toistaiseksi otettu huomioon erilaisissa
asiakirjoissa. Komitea toistaa, että aiheiden käsittely yhdessä ei
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ole omiaan edistämään näiden luonteeltaan hyvin erilaisten
mutta Euroopan unionin kansalaisläheisyyden lisäämisen kannalta ratkaisevien kysymyskokonaisuuksien perusteellista tutkimista ja pohtimista.

2.2.
Komitea arvostaa myös nyt käsillä olevasta toissijaisuus- ja suhteellisuuskertomuksesta ilmenevää komission pyrkimystä noudattaa lainsäädäntö- ja sääntelytoimivallan
käytössä toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatetta. Komission
lukuisilla kodifiointiehdotuksillaan osaltaan edistänyt monien
säädösten kumoamista. Näin se on onnistunut myös kumoamaan sääntelytoimia, joilla puututtiin alueiden tai kuntien
toimivaltaan tai jotka selvästi pystyttiin hoitamaan paremmin
kansalaisia lähinnä olevalla hallintotasolla. Lisäksi on syytä
arvioida, mitä taloudellisia seurauksia kustakin komission
ehdotuksesta aiheutuu jäsenvaltioille ja etenkin alueyhteisöille
niiden toimivaltaan kuuluvilla aloilla.

2.3.
Komitea on tyytyväinen siihen, että komissio pyrkii
Amsterdamin pöytäkirjan mukaisesti yhä useammin valitsemaan toimilleen mahdollisimman yksinkertaisen muodon ja
on samalla pitänyt mielessään tavoitteen toimien toteuttamisesta ja soveltamisesta vastaavalla tavalla.

2.4.
Koska Eurooppa haluaa olla avoin ja lähellä kansalaisia,
on tärkeää muotoilla yhteisön säädökset niin, että niiden
kohderyhmät kykenevät myös ymmärtämään ne. Tästä syystä
komitea kannattaa komission pyrkimyksiä laatia tekstit entistä
selvemmin, johdonmukaisemmin ja yksiselitteisemmin, jotta
niitä sovellettaisiin yhtenäisesti kaikissa jäsenvaltioissa. Tämä
vaatimus korostuu vielä, koska lopulta hyväksytyt tekstit ovat
usein kompromissin tulosta, eikä niiden voimaansaattaminen
jäsenvaltioissa ole aina helppoa.

2.5.
Komitea pitää joulukuussa 1998 solmittua toimielinten
välistä sopimusta yhteisön lainsäädännön valmistelun laadusta
edistysaskeleena tässä suhteessa.

2.6.
Komitea katsoo, että komission tulee jatkaa ponnistuksiaan oikeussäännösten yksinkertaistamiseksi niin pitkälle kuin
mahdollista. Sen tulee myös pyrkiä siihen, etteivät muut
toimielimet komission ehdotuksia käsitellessään tee niitä tyhjiksi.

2.7.
Komitea panee kiinnostuneena merkille komission
lausumat, joista käy ilmi, että neuvosto ja Euroopan parlamentti toteuttavat sen lainsäädännön yksinkertaistamista koskevat
ehdotukset komission ehdottamaa suppeammin ja hitaammin.
Tämän vuoksi komitea kehottaa neuvostoa ja parlamenttia
osallistumaan komission ponnisteluihin lainsäädännön yksinkertaistamiseksi.
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2.8.
Komitea pitää SLIM-aloitetta sisämarkkinoiden lainsäädännön yksinkertaistamisesta sopivana toimenpiteenä yksinkertaistamisen edistämiseksi. Komitea suhtautuu myönteisesti
myös komission yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa kehittämään arviointimenettelyyn.

jestelyssä lisättiin saatavilla olevien tekstityyppien määrää,
siinä on huomattavia puutteita käyttäjien kannalta, erityisesti
valittujen asiakirjojen tulostamisessa. Tässä yhteydessä voidaan
mainita taulukkoliitteet, jotka ovat usein oleellisia säädöstekstin tulkinnan ja soveltamisen kannalta.

2.9.
Komitea on tyytyväinen siihen, että komissio jatkaa
ajantasaistamista (tiedottavat koonnelmat), jolla vastataan yhteisön oikeuden kaikkien käyttäjien tarpeisiin. Eur-Lex- ja
Celex-sivustot, joilla yleisön käyttöön asetettiin viime vuonna
lähes 500 säädöksen koonnelma kaikilla virallisilla kielillä,
helpottavat käyttäjien työtä huomattavasti. On kuitenkin painotettava, että vaikka Celex-sivuston hiljattaisessa uudelleenjär-

2.10. Tavoite Euroopan unionin tekemisestä avoimemmaksi ja ymmärrettävämmäksi ja siten kansalaisläheisemmäksi
edellyttää ennen muuta, että kansalaisten mahdollisuuksia
saada yhteisön lainsäädäntöä koskevia tietoja parannetaan.
Tähänastisten tiedotuslehtisten ja suuntaviivojen ohella uusi
tekniikka tarjoaa tätä varten suorituskykyisiä välineitä. Komitea
kehottaa komissiota hyödyntämään näitä mahdollisuuksia
vielä tehokkaammin. Yksi esimerkki kansalaisten unionia
kohtaan tunteman kiinnostuksen kasvusta on komission Europa-palvelin. Erilaiset sivustot on kuitenkin tehtävä vielä käyttäjäystävällisemmiksi ja helpommin saavutettaviksi, ja niiden
samanaikaisen käytön mahdollisuuksia on parannettava.

Bryssel 13. huhtikuuta 2000.
Alueiden komitean
puheenjohtaja
Jos CHABERT
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Alueiden komitean lausunto aiheesta ”Komission kertomus Välitarkistuskertomus – Tavoite 1 ja
6 -ohjelmat (1994–1999) – Hallintokulttuurin kehittäminen arvioinnin avulla: kohti parhaita
toimintatapoja”
(2000/C 226/17)

ALUEIDEN KOMITEA, joka

ottaa huomioon komission kertomuksen ”Välitarkistuskertomus – Tavoite 1 ja 6 -ohjelmat (1994–1999)
– Hallintokulttuurin kehittäminen arvioinnin avulla: kohti parhaita toimintatapoja” (KOM(1998) 782
lopull.),
ottaa huomioon työvaliokuntansa 2. kesäkuuta 1999 Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 265
artiklan viidennen kohdan nojalla tekemän päätöksen laatia aiheesta lausunto sekä antaa lausunnon
valmistelu valiokunta 1:n ”Aluepolitiikka, rakennerahastot, taloudellinen ja sosiaalinen yhteenkuuluvuus,
rajanylittävä ja alueidenvälinen yhteistyö” tehtäväksi,
ottaa huomioon valiokunta 1:n helmikuun 2. päivänä 2000 hyväksymän lausuntoluonnoksen
CdR 389/99 rev. 2, jonka esittelijä oli Ron Watson (Seftonin kaupunkipiirivaltuutettu, UK, PPE),
hyväksyi 12. ja 13. huhtikuuta 2000 pitämässään 33. täysistunnossa (huhtikuun 13. päivän kokouksessa)
seuraavan lausunnon.
1. Johdanto

1.1.
Vuoden 1998 uudistuksessa rakennerahasto-ohjelmia
varten luotiin jatkuva arviointiprosessi, johon kuuluvat kaikkien Euroopan unionin yhteisrahoittamien ohjelmien ennakko-, väli- ja jälkiarvioinnit. Tavoitteena on varmistaa EU:n
varojen tehokas jakaminen erityisesti tavoitteiden 1 ja 6 piiriin
kuuluvien alueiden taloudellisten ja sosiaalisten erojen kaventamiseksi.

1.2.
Komission kertomuksessa tarkastellaan arviointimenettelyä kokonaisuutena ja esitetään sen merkittävimmät tulokset, tärkeimmät seuraukset ja tehdyt muutokset sekä vaikutukset tuleviin ohjelmiin. Kertomuksessa esitetään myös suosituksia tulevalle ohjelmakaudelle. AK haluaa lisätä niihin omat
suosituksensa.

1.3.
Kertomuksessa esitetään tiivistelmä yli sadasta ohjelmakauden 1994–1999 tavoitteiden 1 ja 6 ohjelmista suoritetusta väliarvioinnista. Suurin osa niistä tehtiin vuosina 1997
ja 1998, joten niissä otettiin huomioon komission omat
suuntaviivat, jotka julkaistiin toukokuussa 1997.

1.4.
Jäsenvaltiot, alueet ja Euroopan unioni jakavat vastuun
väliarvioinneista, ja niihin on käytetty keskimäärin 0,1 prosenttia kokonaismäärärahoista.

2. Väliarviointimenettely

2.1.
Rakennerahastojen tärkein päämäärä on vähentää taloudellisia ja sosiaalisia eroja jäsenvaltioiden strategioiden ja
tavoitteiden puitteissa. Väliarviointien avulla voidaan arvioida,
mitä muutoksia ohjelmiin tulisi tehdä jäsenvaltioiden taloudellisessa tilanteessa tapahtuvien muutosten huomioon ottamiseksi.

2.2.
Tämä pätee erityisesti neljään ns. ”koheesiomaahan”,
jotka yhteisön tukikehykset (YTK) kattavat lähes kokonaan tai
kauttaaltaan ja joissa Irlannin esimerkin perusteella varoja on
suunnattu uudelleen: niitä osoitetaan julkisiin perusrakenteisiin
nopean talouskasvun ylläpitämiseksi. Myös muut ulkoiset
tekijät, kuten Italian maanjäristyksen aiheuttama hätätila ja
työllisyyden asettaminen EU:n laajuiseksi tärkeimmäksi tavoitteeksi, ovat aiheuttaneet muutoksia ohjelmiin.

2.3.
Komissio antoi toukokuussa 1997 väliarvioinnin
jälkeisen kauden rakennerahastotoimien painopisteitä koskevat suuntaviivat. Ne laadittiin jäsenvaltioiden pyynnöstä. Niihin
kirjattiin toimintalinjoissa tapahtuva EU:n laajuinen muutos ja
niissä määritettiin väliarviointien pääkohdat.

2.4.
Väliarvioinneissa on yleensä keskitytty asiaankuuluvista seurantajärjestelmistä saataviin taloudellisiin tietoihin.
Väliarviointivaiheessa ei ole käytössä tietoja rakennerahastojen
laajoista ja pitkäaikaisista vaikutuksista.
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3. Väliarvioinneista saadut kokemukset

3.1.
Väliarviointien määrä (yli sata) on osoitus siitä, kuinka
tärkeänä komissio ja jäsenvaltiot arviointimenettelyä pitävät.
Yksi väliarviointien keskeinen tekijä on selvittää, missä määrin
kukin ohjelma soveltuu arvioitavaksi, ja valita seuraavassa
vaiheessa sovellettava menetelmä. Päätavoitteena on arvioida,
missä määrin ohjelman tavoitteet on saavutettu sen puolivälissä, määrittää tukitoimien ensi vaikutukset ja ehdottaa tarvittaessa suosituksia ohjelman hallinnon parantamiseksi.

3.2.
On selvää, että arvioijien on oltava riippumattomia
sekä rakennerahastoja hallinnoivista viranomaisista että toimeenpanoelimistä. Kertomuksessa mainitaan kuitenkin kaksi
esimerkkiä hyvin tehokkaista sisäisistä arvioinneista, joista
toinen suoritettiin Italiassa (valtiovarainministeriön arviointiyksikkö) ja toinen Irlannissa. Käytettiinpä mitä menetelmiä
tahansa, arviointien tulee perustua alun perin sovittuihin
kriteereihin ja ohjelmatavoitteisiin, jotta edistystä (tai sen
puutetta) voidaan mitata ja ryhtyä tarvittaviin toimiin.

3.3.
Toisinaan kumppanuusosapuolet haluavat tehdä yhteistyötä asiaankuuluvat vaatimukset täyttävien tutkimuslaitosten kanssa, jotka usein toimivat korkeakoulujen tai työmarkkinajärjestöjen yhteydessä. Näiden laitosten edustajia on usein
jäseninä ohjelmien seurantakomiteoissa silloinkin kun heillä
on arviointiin vaadittava tekninen tietämys ja osaaminen. AK:n
mielestä olisi väärin jättää käyttämättä tämä mahdollisuus,
mutta selvät säännöt sitoumuksista ja jääviydestä tarvitaan.

3.4.
Yleensä ohjelmien seurantakomiteat ovat olleet innokkaita vastaamaan arviointien tuottamien suositusten
täytäntöönpanosta, ja ne ovat perustaneet sopivia alaorganisaatioita arviointien hoitamiseksi ja niiden perusteella annettujen suositusten viemiseksi eteenpäin.
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3.7.
Komission kertomuksessa todetaan, että joitakin yhteisön tukikehysten tärkeimpiä makrotaloudellisia vaikutuksia
suuriin jäsenvaltioihin (koheesiomaat, Italia ja Saksa) on ollut
mahdollista arvioida ohjelmakauden puolivälissä. Rakennerahastotoimilla on ollut selkeä myönteinen vaikutus talouskasvuun ja työllisyyteen, mutta sekä tarjontaan että kysyntään
kohdistuvat vaikutukset huomioon ottavien yhdennettyjen
mallien käyttöä tulee painottaa nykyistä enemmän.

3.8.
Yleisesti ottaen työllisyysvaikutukset ovat olleet prosentteina ilmaistuna vähäisemmät kuin talouskasvuun kohdistuvat vaikutukset, sillä tuottavuuden oletetaan lisääntyvän, kun
yritykset tehostavat toimintaansa. Talouskasvun ja työpaikkojen luomisen välillä vallitsee selvästi sisäinen jännite, ja vaikka
rakennerahastojen toiminnassa on otettava työllisyysvaikutukset asianmukaisesti huomioon, investoinnin taloudellisen tehokkuuden tulisi olla arviointien ensisijainen periaate.

3.9.
Pienemmistä ohjelmista (jotka ovat yleensä yhtenäisiä
ohjelma-asiakirjoja) on niiden ja muun talouden keskinäisten
yhteyksien takia vaikeampi saada tuloksia makrotaloudellisen
mallin avulla. Kertomuksessa mainitaan hyvänä toimintatapana Belgian kokemukset, jotka osoittivat, että vaara palata
hitaampaan kasvuun YOA:n päättymisen jälkeen on huomattava.

3.10. Komission kertomuksessa on myös toimien tehokkuutta koskeva luku, jossa tarkastellaan käytettyjä indikaattoreita. Monissa tapauksissa arviointien seurauksena fyysisten
tuotosten ja vaikutusten indikaattorit tarkistettiin tuntuvasti.
Tehokkuutta ei käsitellä kertomuksessa kovin yksityiskohtaisesti.

3.5.
Alueviranomaisten osallistuminen on ollut vaihtelevaa
ja riippunut kunkin jäsenvaltion poliittisista ja institutionaalisista erityispiirteistä. Alueviranomaisten suoraa osallistumista
on esiintynyt enemmän tapauksissa, joissa rakennerahastojen
tuki on kanavoitu yhtenäisten ohjelmointiasiakirjojen eikä
yhteisön tukikehysten kautta, sillä jälkimmäiset ovat yleensä
luonnostaan valtiokohtaisia ohjelmia.

3.11. Komission kertomuksessa myönnetään, että ohjelmien tuotoksia ja tuloksia on vaikeaa esittää yhtenä kokonaisuutena, koska eri alueiden ohjelmat eivät ole vertailukelpoisia.
Tämä johtuu selvästi osittain siitä, etteivät komissio ja jäsenvaltiot sopineet keskeisistä yhteisistä indikaattoreista ennen ohjelmien täytäntöönpanoa. Tätä seikka vaatii myös lisäselvityksiä,
sillä siitä saattaa seurata, että indikaattorit vaihdetaan paikallisiin oloihin sopiviksi. Vaikka tämä on täysin hyväksyttävää,
kun taloudelliset ja sosiaaliset olot sitä vaativat, ei se saa olla
yleinen käytäntö.

3.6.
Arviointikertomukset ovat yleisesti ottaen olleet korkealaatuisia, mikä osoittaa tällä tärkeällä alalla saavutettua
edistystä. Tämä on osittain MEANS-ohjelman ansiota, jonka
tavoitteena on parantaa rakennetukitoimien arviointia. Komission kertomuksessa esitetään hieman arvostelua, joka koskee
eräiden arviointikertomusten hyvin akateemista luonnetta,
kapea-alaisuutta (keskittyminen hallintoon tulosten ja vaikutusten sijasta) sekä epäitsenäistä otetta ja hallintoviranomaisten
tuen puutetta.

3.12. Yksi väliarviointien keskeinen tekijä on seurantajärjestelmien ja hankkeiden valintaperusteiden arviointi. Nykyiset
ohjelmat ovat kehittyneet merkittävästi määrällisten indikaattorien käyttämisessä. Tästä huolimatta monista ohjelmista on
edelleen saatavissa riittämättömästi tietoa varsinkin määrällisesti ilmaistuina indikaattoreina. Monissa ohjelmissa ei selvästikään hyödynnetä täysimittaisesti saatavilla olevaa tietoa hallinnon välineenä, jossa yhdistyvät taloudelliset ja fyysiset
tuotokset, tulokset ja vaikutukset.
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3.13. Joissain tapauksissa on kehitetty monimutkaisia valintaperusteita valintaprosessin avoimuuden edistämiseksi. Monissa väliarvioinneissa tällaisten järjestelmien tehokkuus on
asetettu kyseenalaiseksi, sillä avoimet ja selkeät pistejärjestelmät eivät ehkä tuota hankkeiden valinnan kannalta parhaita
tuloksia.
3.14. Useimmat väliarvioinnit ovat olleet päättäjille käyttökelpoinen työväline ja tiedonlähde. Useimmissa tapauksissa
ohjelmien hallinnosta vastaavat ovat toteuttaneet arviointien
tuottamat suositukset. Olennainen osa arviointien menestystä
on ollut itse kumppanuussuhteiden huomattava vaikutus
ohjelmien toteuttamisen parantamiseen.
3.15. Väliarviointeja on useimmiten käytetty tukemaan
varojen uudelleenjakoa yhteisön tukikehyksissä ja yhtenäisissä
ohjelma-asiakirjoissa. Komission kertomuksessa osoitetaan,
että lähes kaikissa tapauksissa varat jaettiin uudelleen puuttumatta ohjelmien ensisijaisiin strategisiin tavoitteisiin. Joissain
tapauksissa otettiin käyttöön uusia toimia.
3.16. Komission kertomuksessa todetaan, ettei ole aina
ollut helppo arvioida, missä määrin ohjelmilla on edistetty
EU:n ensisijaisten tavoitteiden saavuttamista. Yleisesti ottaen
on painotettu työllisyyttä, ympäristöä ja kestävää kehitystä
sekä tietotekniikkaa ajan mittaan tapahtuneita muutoksia
heijastellen.
3.17. Komission kertomuksen päätelmissä painotetaan, että
seurantamenettelyissä tulee puuttua sekä taloudellisiin seikkoihin että ohjelmien tuloksiin ja vaikutuksiin. Tämä edellyttää
seurantaa ja arviointia varten selviä määrällisiä tavoitteita ja
indikaattoreita, nykyistä parempaa hankkeiden valintaperusteita, hallintomenettelyjen yksinkertaistamista ja eri rahastojen
välistä yhteisvaikutusta.
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5. Suosituksia

5.1.
Alueiden komitea (AK) tunnustaa EU:n suuntaviivojen
arvon väliarviointien kannalta, mutta katsoo, että niiden tulisi
olla ohjelmien hallinnosta vastaavien käytössä hyvissä ajoin,
jotta nämä voivat tehdä menettelystä ohjeiden mukaisen.

5.2.
Seuraavalla ohjelmointikaudella otetaan käyttöön suoritusvaraus, ja AK painottaa, että tulisi antaa hyvissä ajoin
selkeät ohjeet keskeisistä EU:n laajuisista indikaattoreista, joilla
suorituksia mitataan. Nämä ohjeet tulisi ehdottomasti pyrkiä
saamaan käyttöön ennen ohjelmien alkua.

5.3.
AK toteaa huolestuneena, että arviointien suunnittelua
on selkiytettävä, jotta rakennerahastojen tehokkuudesta voidaan laatia koko Euroopan unionin kattavia vertailukelpoisia
kertomuksia.

5.4.
AK toivoo arviointien ja ohjelmien toteutuksesta vastaavien viranomaisten soveltavan hyvien toimintatapojen vaihtoon nykyistä ennakoivampaa lähestymistapaa, jotta ohjelmat
voidaan suunnitella ja toteuttaa siten, että niillä helpotetaan
arviointia parhaiden käytäntöjen määrittämiseksi.

5.5.
AK toivoo myös, että kehitettäisiin joukko keskeisiä
yhteisiä indikaattoreita, jotka valaisevat tuloksia ja vaikutuksia
pikemmin kuin pelkkiä toimia, maksusitoumuksia ja varojen
käyttöä. Näin helpotetaan rakennerahastojen kokonaissuoritusten vertailua. Näiden indikaattorien tulee kattaa BKT:n
lisäksi rakennerahastojen laajat taloudelliset, yhteiskunnalliset
ja ympäristövaikutukset erityisesti uuden tavoite 1:n suhteen.

4. Tulevat haasteet
4.1.
Komission kertomuksessa painotetaan tarvetta jatkaa
työtä väliarviointien avulla määriteltyjen hyvien toimintatapojen varassa. Näitä ovat arvioinnin luotettavuus, yhteistyökumppanien osallistuminen, välitarkistusmenettelyn organisaatio ja
arvioinnin asema palautteena tehtäessä ohjelmaa koskevia
päätöksiä.
4.2.
Laadukkaat arvioinnit ovat ohjelmien hyvän hallinnon
kannalta tärkeä työväline. Laadukkuus puolestaan riippuu
kumppanuusperiaatteella toteutettavien arviointien organisatorisesta asianmukaisuudesta, seurantajärjestelmien kehittämisestä, taloudellisten ja fyysisten indikaattorien nykyistä paremmasta yhdistämisestä, perustasojen asianmukaisesta ilmaisemisesta määrällisesti, arviointimenettelyjen kehittämisestä
MEANS-ohjelman avulla sekä hyvien toimintatapojen levittämisestä. Komissio ilmoittaa julkaisevansa menetelmäkysymyksiin liittyvät ohjeet, joihin sisältyy suuntaa antava luettelo
indikaattoreista.

5.6.
Tämä mahdollistaisi väliarviointien teon ohjelmakauden puolivälissä eikä vasta neljäntenä vuonna, kuten nykyisen
ohjelmakauden aikana on yleensä tapahtunut. AK katsoo, että
väliarviontien vaikutus on heikentynyt, koska arvioinneissa
esitettyjen suositusten toimeenpano kestää liian kauan.

5.7.
AK on tyytyväinen, että kertomuksessa todetaan väliarviointien olevan jäsenvaltioiden ja komission yhteinen velvollisuus. Äskettäin annettujen ohjelmakautta 2000–2006 koskevien yleisasetusten valossa komitea katsoo, että tämä periaate
tulisi ulottaa kattamaan myös alue- ja paikallisyhteisöt.

5.8.
AK toivoo myös saavansa mahdollisuuden tehdä yhteistyötä Euroopan parlamentin aluepoliittisen valiokunnan
kanssa edistääkseen jäsenvaltioissa tiukan arvioinnin ja seurannan kulttuuria rakennerahastotoimien tehokkuuden ja taloudellisuuden tutkinnassa.
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5.9.
Vaikka AK ymmärtää riippumattomien arvioijien tarpeen, se olisi huolissaan, jos riippumattomuudesta tehtäisiin
arvioijien virallinen edellytys, sillä tavoitteenahan on parantaa
ohjelmien hallintoa ja tehostaa niiden toteutusta. Esimerkiksi
silloin, kun korkeakoululla, teknologiakeskuksella tai muulla
vastaavalla on erityistä teknistä tietämystä ja osaamista, sitä ei
pitäisi automaattisesti kieltää suorittamasta arviointeja ohjelmakauden aikana. On laadittava selvät säännöt, jotta arvioijat
voidaan valita avoimesti ja osapuolet ymmärtävät valintaperusteet.
5.10. AK katsoo, että hyvien toimintatapojen nykyistä
parempi ja oikea-aikaisempi tunnetuksitekeminen on seuraa-
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van ohjelmakauden kannalta välttämätöntä. MEANS-ohjelma
tarjoaa tähän välineen: se sisältää työvälineiden ja hyviä
toimintatapoja esittelevien käsikirjojen kehittämisen. On
tärkeää, että tällaiset toimet osoitetaan arvioijien ohella myös
hallintoviranomaisille.

5.11. Vaikka AK on tyytyväinen makrotaloudellisten mallien käyttöön arviointivälineenä suurissa jäsenvaltioissa, on
tärkeää, että seuraavan sukupolven ohjelmissa käytetään tarjonnan ja kysynnän yhdentäviä malleja.

Bryssel 13. huhtikuuta 2000.
Alueiden komitean
puheenjohtaja
Jos CHABERT
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Alueiden komitean lausunto aiheesta ”Yhdeksäs ja kymmenes vuosikertomus rakennerahastoista
1997 ja 1998 – EAKR – ESR – EMOTR – KOR”
(2000/C 226/18)

ALUEIDEN KOMITEA, joka

ottaa huomioon yhdeksännen vuosikertomuksen rakennerahastoista 1997 – EAKR – ESR – EMOTR –
KOR (KOM(1998) 562 lopull.),
ottaa huomioon kymmenennen vuosikertomuksen rakennerahastoista 1998 – EAKR – ESR – EMOTR –
KOR (KOM(1999) 467 lopull.),
ottaa huomioon työvaliokuntansa 2. kesäkuuta 1999 Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 265
artiklan viidennen kohdan nojalla tekemän päätöksen antaa aiheesta lausunto sekä antaa lausunnon
valmistelu valiokunta 1:n ”aluepolitiikka, rakennerahastot, taloudellinen ja sosiaalinen yhteenkuuluvuus,
rajanylittävä ja alueidenvälinen yhteistyö” tehtäväksi,
ottaa huomioon valiokunta 1:n helmikuun 2. päivänä 2000 hyväksymän lausuntoluonnoksen
CdR 220/99 rev. 3, jonka esittelijä oli Willy Burgeon,
hyväksyi 12. ja 13. huhtikuuta 2000 pitämässään 33. täysistunnossa (13. päivän kokouksessa) seuraavan
lausunnon.
1. Taustaa

1.1.
Tämän lausunnon tarkoitus on kahtalainen. Ensinnäkin siinä esitellään vuosikertomuksen suuret päälinjaukset, ja
toiseksi siinä eritellään vuosien 1997 ja 1998 tilannetta.

1.2.
AK pyrkii omaksumaan analyyttisen lähestymistavan
ja käsittelemään mahdollisimman paljon rakennerahastojen
toiminnan aikana omaksuttuja strategioita. AK pitää vuotta
1997 vain toteutettujen ja tulevien uudistusten välisenä tukipylväänä.

1.3.
Tämän vuoksi lienee hyödyllistä muistuttaa lyhyesti
mieliin, millaista poliittista tahtoa ilmaistiin rakennerahastoja
perustettaessa (vuonna 1975) ja niitä eri tavoin uudistettaessa
vuosina 1984, 1988 ja 1993.

1.5.
Täten perustettiin Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)
vuonna 1975. Siitä rahoitettiin aluksi vain aluepolitiikan
valtiollisten
toimien
korvauksia
ministerineuvoston
määräämien valtiokohtaisten kiintiöiden perusteella (1).

1.6.
Euroopan yhteisö joutui pohtimaan alueellisen lähentymisen ongelmaa, kun se laajentui vuosina 1972 (Yhdistynyt
kuningaskunta, Tanska, Irlanti), 1981 (Kreikka) ja 1986 (Espanja ja Portugali). Näin heräsi kysymys eri maantieteellisten
alueiden välisestä tasapainosta (pohjoinen–etelä, syrjäiset
maat), kun otetaan huomioon, että elinkeinoelämän vilkkaus
vaihtelee alueittain. Tässä yhteydessä otettiin huomioon myös
vaikutukset, jotka johtuvat Saksojen yhdistymisestä ja Euroopan unionin tulevasta laajentumisesta Itä-Euroopan maihin (2).

1.7.
Maastrichtin sopimuksen 130 c artiklan mukaan
EAKR:n tavoite on ”– – myötävaikuttaa keskeisimmän alueellisen epätasapainon poistamiseen yhteisössä osallistumalla kehityksessä jälkeen jääneiden alueiden kehittämiseen ja rakenteelliseen mukauttamiseen sekä taantuvien teollisuusalueiden uudistamiseen”.

Perustaminen

1.4.
On palattava Rooman sopimukseen ja siinä olevaan
lausumaan, jonka mukaan päämääränä on taata talouksien
”– – sopusointuinen kehitys vähentämällä eri alueiden välisiä
eroavuuksia ja muita heikommassa asemassa olevien alueiden
jälkeenjääneisyyttä”.

(1) CRISPin (Centre de recherche et d’information socio-politiques)
viikkojulkaisun numeroissa 1605–1606 (1998) julkaistu Luc
Vandendorpen artikkeli aiheesta ”Euroopan rakennerahastojen
uudistus”, s. 6.
(2) CRISPin viikkojulkaisun numeroissa 1605–1606 (1998) julkaistu
Luc Vandendorpen artikkeli aiheesta ”Euroopan rakennerahastojen uudistus”, s. 7.
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Vuoden 1984 uudistus

Vuoden 1993 uudistus (3)

1.8.
Komitean käsityksen mukaan uudistuksessa tehtiin
kaksi tärkeää muutosta, joista toisen se luokittelee tekniseksi ja
toisen poliittiseksi:

1.11. Vuoden 1993 uudistuksessa vahvistettiin vuoden
1988 uudistuksen periaatteet, kehitettiin kahta niistä sekä
otettiin käyttöön uusi käsite.

(1) Valtiokohtaiset kiinteämääräiset kiintiöt päätettiin korvata
valtiokohtaisilla ohjearvoilla.
(1) K e s k i t t ä m i n e n
(2) EAKR:n määrärahoista 20 prosenttia päätettiin myöntää
suoraan yhteisön ohjelmille, joista on päätetty Euroopan
komission aloitteesta. (1)
1.9.
Eurooppa-neuvosto antoi näin Euroopan komissiolle
rahoituskysymyksiä koskevan aloiteoikeuden. Tällä kehityksellä aloitettiin Euroopan komission ja jäsenvaltioiden välisen
kumppanuuden periaatteen rakentaminen.

Vuoden 1988 uudistus (2)
1.10. Jotta rakennerahastojen toiminnassa voitaisiin toteuttaa entistä paremmin niille asetetut tavoitteet, niiden käyttöön
annettiin vuonna 1988 tehokkaat työvälineet:

1.12. Pidettiin voimassa periaate, jonka mukaan varat keskitetään unionin epäsuotuisimmille alueille ja toimet kohdennetaan kuuteen ensisijaiseen tavoitteeseen (1, 2, 3, 4, 5a ja 5b).

(2) K u m p p a n u u s
1.13. Kumppanuusperiaate säilytettiin rakennerahastojen
hallinnoinnin ytimenä. Uudistuksella vahvistettiin vertikaalista
kumppanuutta, koska haluttiin yksinkertaistaa muodollisia
menettelyjä, joilla komissio hyväksyy ohjelmat. Lisäksi vahvistettiin horisontaalisen kumppanuuden ja työmarkkinaosapuolten panoksen tärkeä merkitys.

(1) Rakennepolitiikan rahoitusta kaksinkertaistettiin vuosina
1987–1993: menot olivat 15 prosenttia yhteisön menoista
vuonna 1988 ja kasvoivat 31 prosenttiin vuonna 1993.

(3) A r v i o i n t i (4)

(2) Tehtiin tarpeelliset muutokset rakennerahastojen käytön
tehostamiseksi:

1.14. Komitea pitää tätä kehitystä tärkeänä. Rakennerahastoja koskeviin säännöksiin kirjattiin nimittäin sekä jäsenvaltioiden että komission velvoite arvioida ohjelmia järjestelmällisesti
ennen niiden toteuttamista, toteuttamisen aikana ja sen jälkeen.

–

toimien keskittäminen yhteisön epäsuotuisille alueille

–

keskittyminen tietyille tarkoin määritellyille aloille (infrastruktuuri, pk-yritysten kehittäminen, koulutus)

1.15. Eurooppalaisessa arviointia käsitelleessä konferenssissa (Berliinissä 2. ja 3. joulukuuta 1996) täsmennettiin
laadukkaan arvioinnin kolme keskeistä tekijää:

–

toimien tarpeellinen suunnittelu ja koordinointi.

–

Rakenteellisia toimia on arvioitava ennen niiden toteuttamista käytännössä, toteuttamisen aikana ja sen jälkeen.

–

Arvioinnin on perustuttava paitsi hallinnoijien määrälliseen ja laadulliseen tietoon myös edunsaajien haastatteluihin.

–

Arviointi vaatii erilaisten tekniikoiden ja menetelmien
yhdistämistä. Näin tehdyt päätelmät asiantuntijayhteisö
voi tunnustaa päteviksi.

(3) Määritettiin ensisijaiset tavoitteet ja tukikelpoisen alueen
käsite.
(4) Määritettiin horisontaalisen ja vertikaalisen kumppanuuden sekä ohjelmoinnin käsitteet.
(5) Vahvistettiin täydentävyyden käsitettä (edunsaajavaltion
oman rahoituksen on säilyttävä ainakin samansuuruisena
kuin ennen rakennerahastojen tuen myöntämistä).

(1) CRISPin viikkojulkaisun numeroissa 1605–1606 (1998) julkaistu
Luc Vandendorpen artikkeli aiheesta ”Euroopan rakennerahastojen uudistus”, s. 8.
(2) CRISPin viikkojulkaisun numeroissa 1605–1606 (1998) julkaistussa Luc Vandendorpen artikkelissa aiheesta ”Euroopan rakennerahastojen uudistus” käsiteltyjä kysymyksiä, s. 9–14.

(3) CRISPin viikkojulkaisun numeroissa 1605–1606 (1998) julkaistussa Luc Vandendorpen artikkelissa aiheesta ”Euroopan rakennerahastojen uudistus” käsiteltyjä kysymyksiä, s. 14–19.
(4) CRISPin viikkojulkaisun numeroissa 1605–1606 (1998) julkaistussa Luc Vandendorpen artikkelissa aiheesta ”Euroopan rakennerahastojen uudistus” käsiteltyjä kysymyksiä, s. 18–19.
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2. Agenda 2000

–

2.1.
Edellä on käyty lyhyesti läpi rakennerahastojen toiminnan eri vaiheet vuonna 1997 toteutettujen toimien tarkoituksenmukaisuuden ymmärtämiseksi. Sen jälkeen on syytä tarkastella niitä uuden, vuosina 2000–2006 toteutettavan uudistuksen strategisessa kehyksessä.

yhteisöaloite 1: rajatylittävä, valtioiden välinen ja alueiden
välinen yhteistyö, jolla pyritään kehittämään yhdenmukaista ja tasapainoista yhdyskuntasuunnittelua

–

yhteisöaloite 2: maaseudun kehittäminen

–

2.2.
Euroopan komissio julkisti tämän Agenda 2000:een
liittyvän uudistuksen 16. heinäkuuta 1997. Uudistus nivoutuu
kahdella tavalla taloudelliseen ja poliittiseen yhteyteensä: ensinnäkin se liittyy budjettivarojen niukkuuteen (joka on tulosta
talous- ja rahaliiton toteuttamisen yhteydessä noudatetusta
tiukasta budjettipolitiikasta). Toiseksi uudistus liittyy Euroopan
unionin laajentumiseen (1).

yhteisöaloite 3: henkilöresurssit tasavertaisten mahdollisuuksien näkökulmasta.

(3) Kumppanuuden kehittäminen

Tuleva uudistus toteutetaan seuraavan neljän pilarin pohjalta (2):

2.6.
Rakennerahastojen toiminta tehostuu myös uuden,
komission ja jäsenvaltioiden kumppanuuteen perustuvan
lähestymistavan ansiosta. Näin ollen ohjelmien hallinnointia
hajautetaan jäsenvaltioiden ja alueiden tasolle, mutta sen sijaan
komissio vaatii valikoivuuden ja kurinalaisuuden lisäämistä
painopistealueiden määrittelyn alkuvaiheessa.

(1) Rakennerahastojen sekä koheesiorahaston säilyttäminen
2.3.
Rakennerahastojen säilyttäminen edustaa jatkuvuutta
pyrittäessä alueellisen lähentymiseen Euroopan unionissa. Koheesiorahaston säilyttäminen on komitealle ilmaus Euroopan
rakennepolitiikan uudesta ajattelutavasta, jolla pyritään
edistämään sosiaalista yhteenkuuluvuutta ja tarjoamaan koheesiomaille mahdollisuus toteuttaa omia ohjelmiaan talous- ja
rahaliiton kolmannen vaiheen lähentymiskriteerien saavuttamiseksi.
(2) Keskittämisen lujittaminen
2.4.
Keskittämisen periaate säilyy rakennerahastojen olennaisena piirteenä. Siksi on tärkeää keskittää rakennetoimet
vielä enemmän epäsuotuisimmassa asemassa olevaan väestöön
ja kolmen peruspilarin ympärille:
–

–

–

(4) Arviointijärjestelmien vahvistaminen
2.7.
Seuranta- ja arviointijärjestelmien sekä valvonnan vahvistamiseksi komissio on valmistellut Agenda 2000:n puitteissa
asetusehdotuksia, jotka toimivat rakennerahastojen ja koheesiorahaston kehyksenä ohjelmakaudella 2000–2006. Näihin
ehdotuksiin kuuluvat
–

rakennerahastoja säätelevä yleisasetus

–

rahastokohtaiset asetukset

–

koheesiorahaston tarkistus ja

–

asetus uudesta liittymistä valmistelevasta välineestä.

Tavoite 1 kohdistuu kehityksestä jälkeen jääneisiin alueisiin, jotka määritetään asukasta kohti lasketun BKT:n
mukaan.

3. Rakennerahastot vuonna 1997

Tavoite 2:lla pyritään rakenteellisista vaikeuksista kärsivien
alueiden taloudelliseen ja yhteiskunnalliseen uudistamiseen. Se kohdistuu siis uudistettaviin teollisuusalueisiin
sekä kaupunki- ja maaseutualueisiin. Käytettävät arviointiperusteet ovat laajemmat kuin entisessä tavoite 2:ssa.

3.0.
Tässä luvussa käsiteltävät kysymykset ovat samoja kuin
Euroopan komission julkaisemassa yhdeksännessä vuosikertomuksessa rakennerahastoista 1997 – EAKR – ESR – EMOTR –
KOR.

Tavoite 3 on määritelty kokonaan uudelleen. Tarkoituksena on nyt toteuttaa henkilöstöresurssien kehittämisen
erityistoimia kaikilla alueilla, jotka eivät kuulu tavoitteiden
1 ja 2 piiriin.

2.5.
Yksinkertaistamisen vuoksi on myös päätetty vähentää
yhteisöaloitteiden määrä kolmeen. Ne ovat
(1) CRISPin viikkojulkaisun numeroissa 1605–1606 (1998) julkaistussa Luc Vandendorpenartikkelissa aiheesta ”Euroopan rakennerahastojen uudistus” käsiteltyjä kysymyksiä, s. 20.
(2) CRISPin viikkojulkaisun numeroissa 1605–1606 (1998) julkaistussa Luc Vandendorpen artikkelissa aiheesta ”Euroopan rakennerahastojen uudistus” käsiteltyjä kysymyksiä, s. 22–26.

A. Tilannekatsaus
3.1.
Pyrittäessä rakennerahastojen avulla kokonaisvaltaiseen taloudelliseen ja sosiaaliseen yhteenkuuluvuuspolitiikkaan
ehdotettiin tulevan rakennerahastouudistuksen (2000–2006)
puitteissa vuonna 1997 tavoitteiden määrän vähentämistä,
menettelyjen yksinkertaistamista, tukien keskittämisen lisäämistä ja toteutettavien ohjelmien määrän vähentämistä etenkin
yhteisöaloitteiden osalta. Vaadittiin myös yhteisön tuen tuloksien seurantaa. Tästä näkökulmasta ryhdyttiin lisäksi pohtimaan menojen tehokkuuden mittaamiseen käytettävien objektiivisten perusteiden vahvistamisen tärkeyttä.
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3.2.
On myös todettava, että pyrittäessä lisäämään Euroopan taloudellista ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta alueiden on
voitava monipuolistaa talouttaan ja parantaa innovointikykyään. On olennaisen tärkeää, että rakennerahastot tukevat
entistä enemmän uusien taitojen hankkimista ja täydennyskoulutusta sekä edistävät työllisyyttä ja kilpailukykyä kaikin keinoin.

itselleen asettamat kunnianhimoiset tavoitteet. Aloitteella pyritään parantamaan rakennerahastojen hallintoa ja valvontaa.
Sen puitteissa tehtiin vuonna 1997 kolme päätöstä, joiden
tuloksena olivat

3.3.
Edellä on siis käytetty tärkeitä termejä kuten eriyttäminen, innovaatio, työllisyys ja kilpailukyky.

2) asetus (EY 2064/97) niiden sääntöjen vahvistamisesta,
joita jäsenvaltioiden on noudatettava rakennerahastojen
yhteisrahoittamien toimien varainhoidon valvonnan osalta

3.4.
Vuoden 1997 toiminnan avulla voitiin eriyttää kuusi
painopistealuetta vuoden 1999 loppuun asti jatkuvia rakennerahastotoimia varten:

1) tukikelpoisia menoja koskevat lomakkeet

3) nettomääräisiä rahoituskorjauksia koskevat komission sisäiset ohjeet.

1) perusrakenteet
2) tuottava ympäristö
3) TTK ja tietoyhteiskunta
4) ympäristö ja kestävä kehitys

3.9.
Koheesion aihekohtaisia painopistealueita on pohdittu
viidestä keskeisestä näkökulmasta:
(1) Tietoyhteiskunnan haastetta pohdittaessa on sisäistetty
hyvin, että tietoyhteiskunnan työvälineiden hallinnan merkitys kasvaa jatkuvasti, ja se määrää alueiden kilpailukyvyn
tason Euroopan markkinoilla ja maailmanmarkkinoilla.

5) henkilöstöresurssit ja koulutus
6) miesten ja naisten tasa-arvo.
3.5.
Näiden kuuden kohdan avulla valtioiden ja alueiden
välisiä kumppanuuksia kannustetaan myös turvaamaan ohjelmien laatu ja tehokkuus.
3.6.
Vuonna 1997 komissio hyväksyi 88 uutta ohjelmaa.
Ne ovat jakaantuneet eri tavoitteiden piiriin, mutta valtaosa
niistä kuuluu tavoite 2:n piiriin kaudella 1997–1999. Näin on
selvästi ilmaistu, että yksi tulevien toimien ehdottomista
painopisteistä on työllisyyden turvaaminen ja edistäminen.
Alueellisten työllisyyssopimusten osalta komissio vahvistaa
lisäksi halunsa tehdä sopivana ajankohtana ja asianmukaisin
tavoin tämänhetkisten toimien lisäksi tiivistelmä alueellisista
työllisyyssopimuksista ja hyödyntää niistä saatuja kokemuksia
työpaikkojen luomisessa.
3.7.
Lisäksi hyväksyttiin 33 uutta yhteisöaloiteohjelmaa.
Niihin kuuluvat yhtäältä viimeiset ohjelmat, jotka oli hyväksytty määrärahoja alun perin jaettaessa, ja viisi teknisen tuen
ohjelmaa sekä toisaalta ensimmäiset ohjelmat, jotka on rahoitettu komission vuonna 1996 tekemän määrärahavarauksen
jakamispäätöksen ansiosta. Nyt voidaan ensimmäistä kertaa
todeta, että kaikki kautta 1994–1999 varten alun perin
hyväksytyt yhteisöaloitteet oli vuonna 1997 todella toteutettu,
joskin eriasteisesti.
3.8.
SEM 2000 -aloite (Sound and Efficient Management –
moitteeton ja tehokas varainhoito) osoittautuu väistämättömäksi, kun otetaan huomioon Euroopan komission

(2) Kaupunkeja kehitettäessä keskeinen seikka on reagoiminen
koordinoidusti ja johdonmukaisesti kaupunkien lisääntyviin ongelmiin. Vaikuttaa tarpeelliselta sisällyttää kaupunkikysymykset entistä suunnitelmallisemmin unionin tulevaan politiikkaan. Kaupungit ovat aina edistäneet ja
edistävät edelleen talouskasvua, kilpailukykyä ja työllisyyttä.
(3) Maaseudun kehittämiseksi on tarpeen suunnitella uuden
yhteisöaloitteen toteuttamista vuoden 1999 jälkeen. Aloitteella kannustetaan yksityisiä aloitteita säilyttäen alueelliset
ominaispiirteet.
(4) Aluepolitiikasta ja kilpailupolitiikasta mainittakoon, että
valtiollisten aluetukien alueelliset soveltamisalat ja rakennerahastojen alueellisten tavoitteiden soveltamisalat eroavat toisistaan. Rakennerahastojen tukikelpoisten alueiden
väestön määrä on suurempi kuin valtiollisesti tuettujen
alueiden väestön määrä.
(5) On välttämätöntä vahvistaa koheesiota ja kilpailukykyä
tutkimuksen, teknologisen kehittämisen (TTK) ja innovaation avulla. Näin ollen on myös elintärkeää kohdistaa
tämän alan politiikka alueen tuotantorakenteeseen.

3.10. Käytännöllisesti katsoen kaikkia ohjelmia toteutettiin
vuonna 1997. Tällöin alkoi nykyisen ohjelmakauden toinen
vaihe. Vuosi oli rakennerahastojen kolmas täysitehoinen toimintavuosi lukuun ottamatta Espanjaa tavoite 2:n ja Italiaa
tavoite 1:n osalta.
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3.11. Pk-yrityksille annetaan selvästi erittäin tärkeä asema,
sillä niille myönnetään 15–20 prosenttia rakennerahastojen
kokonaisvaroista. Pk-yritysten osalta merkittävät poliittiset
pohdinnat ja havainnot voidaan tiivistää seuraavasti. Koska
rahastojen varoja keskitetään tavoite 1:n piiriin kuuluville
alueille, pk-yritysten kehittämiseen tarkoitettu rahoitus on
selvästi tärkeämpää näillä alueilla kuin muilla tukikelpoisilla
alueilla. Toinen havainto on, että pk-yritykset ovat alttiimpia
teollisuuden muutoksille ja että juuri ne ovat suurimpia
työllistäjiä. Näin ollen tavoite 4:n kohdalla rakennerahastot
voidaan luontevasti kohdistaa kattamaan kaikki työntekijät ja
ennen kaikkea ne, jotka ovat vaarassa menettää työpaikkansa.
Tämä on siis ennalta ehkäisevä toimi olennaisesti pk-yrityksistä
koostuvassa taloudessa. Innovaatiolla on edelleen selvästi
liikkeelle paneva ja välttämätön rooli pk–yritysten kehityksessä.

3.14. Yli miljardi ecua eli viisi prosenttia vuoden aikana
suoritetuista maksuista vastasi ennen vuotta 1994 tehtyjä
maksusitoumuksia, joista 40 prosenttia käytettiin Italiassa toteutettaviin toimiin.

3.12. Kauden 1994–1996 tavoitteen 2 ohjelmien päättyessä jäi käyttämättä 848 miljoonaa ecua, jotka siirrettiin kaudelle
1997–1999. Vuoden 1997 päättyessä toteutettiin 1026 ohjelmaa, joista 580 koski useita eri tavoitteita ja 446 yhteisöaloitteita. Havaitaan myös, että rahoitustoiminta oli tehokasta
vuonna 1997: muun muassa määrärahojen käytön viivästymät
vähenivät selkeästi.

3.16. Lisäksi on toteutettu 200 muuta EAKR:sta rahoitettavaa innovatiivista hanketta seuraavilla aloilla: uudet työllisyysmahdollisuudet, kulttuuri ja kulttuuriperintö, alueelliset innovaatiostrategiat (RIS), teknologian siirto, tietoyhteiskunta sekä
ulkoinen (Ecos-Ouverture) ja sisäinen (Recite II) alueiden välinen yhteistyö.

Kohdennettu on
–

prosenttia yhteisön osuuksista kaudelle 1994–1999
(46 prosenttia maksettu)

–

prosenttia jäsenvaltioiden aloitteesta käynnistetyistä ohjelmista kaikkien tavoitteiden osalta vuonna 1997 (ensimmäisen kerran kaudella 1994–1997) lukuun ottamatta
tavoitetta 5 a, josta oli kohdennettu 36 prosenttia ”kalastus”-osastosta.

3.15. Kustakin rakennerahastosta voidaan rahoittaa uutta
luovia toimia ja teknistä tukea eli toimia, jotka perustuvat
tutkimukseen, kokeilutoimiin tai tekniseen apuun. Vuoden
1997 aikana käynnistettiin EAKR-asetuksen 10 artiklan nojalla
49 uutta kokeiluhanketta ja innovatiivista tointa, joiden rahoitus oli yhteensä 100 miljoonaa ecua. Tässä tapauksessa on
kysymys kolmentyyppisistä toimista: kaupungeissa toteutettavista kokeiluhankkeista, yhdyskuntasuunnittelun kokeilutoimista ja alueiden välisen yhteistyön TERRA-hankkeista yhdyskuntasuunnittelun erityisaloilla.

3.17. Pk-yrityksille myönnettävä tuki on rakennerahastoja
koskevan vuoden 1997 kertomuksen pääteema. Ne työllistävät
nimittäin 66 prosenttia yksityissektorin työvoimasta, ja niiden
liikevaihto on 60 % Euroopan unionin yritysten liikevaihdosta.
Niiden kehitys on siis määräävä tekijä työllisyyden sekä
unionin taloudellisen ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden lisäämiseksi.

3.18. Nykyisen ohjelmakauden aikana (1994–1999)
15–20 prosenttia rakennerahastojen varoista kohdistetaan erityisesti pk-yritysten tukemiseen, mikä tarkoittaa yhteensä
23–30 miljardia ecua. Rahoituksessa sovelletaan useita eri
toimia. Tärkeimmistä mainittakoon

Maksettu on

–

investointituet joko suorana tukena tai rahoitusjärjestelyinä
(riskipääomarahastot)

–

–

yritysten sijoittumisalueiden yhteisrahoitus

–

koulutus (tavoite 4 ja Adapt-yhteisöaloite)

–

neuvonta- ja tiedotuspalvelut

–

tutkimusta ja teknistä kehittämistä edistävät toimet ja
tietoyhteiskuntaan sopeuttamista edistävät toimet

–

kansainvälistymistuki.

–

prosenttia kaikkien tavoitteiden maksumäärärahoista vuoden 1997 lopussa (selvä parannus vuoteen 1996 nähden,
jolloin vain kaksi tavoitetta oli maksettu 100-prosenttisesti)
vuoden 1997 lopussa kokonaisuudessaan 46 prosenttia
kauden tuista.

3.13. Yhteisöaloitteista mainittakoon, että 56 prosenttia
kaudeksi 1994–1999 tarkoitetusta kokonaistuesta oli kohdennettu ja 31 prosenttia siitä oli maksettu. Vuodeksi 1997
käytettävissä olleista maksusitoumuksista toteutui vain 61 prosenttia ja maksumäärärahoista 90 prosenttia (kun taas vuonna
1996 toteutui 80 prosenttia). Kun otetaan huomioon tiettyjen
yhteisöaloitteiden viivästyminen, on harkittu rahoituksen
uudelleenjärjestämistä varojen jakamiseksi uudelleen aloitteiden kesken jäsenvaltioiden kanssa vuoropuhelua käyden.

3.19. Tietoa ohjelmien täytäntöönpanosta jäsenmaissa on
liitteessä I (Inforegio – vuosikertomuksen yhteenveto/
17.12.1998 ”Rakennerahastojen toiminta vuonna 1997”.
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B. Rakennerahastojen vaikutuksen arviointi ja analyysi

3.20. Komitea toteaa, että kaksi tavoitetta on määritelty
selvästi. Ne ovat
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4.2.
Taloudellista ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta koskevan
politiikan alalla rakennerahastojen toiminnassa keskityttiin
vuonna 1998 edellä mainitun pääteeman ohella seuraavaan
neljään keskeiseen teemaan, jotka on esitetty rakennerahastoista laaditussa vuotta 1998 koskevassa vuosikertomuksessa:

(1) rahastojen käytön tehokkuuden selvittäminen ja

(1) V i i m e i s t e n o h j e l m i e n h y v ä k s y m i n e n

(2) tulevien rakennetukiohjelmien valmistelu.

Vuosi 1998 oli nykyisen ohjelmakauden toiseksi viimeinen
toteuttamisvuosi. Vuosikertomuksessa on todettu perustellusti,
että vuoden 1998 aikana ohjelmatyötä lujitettiin ja jäljellä
olevat ohjelmat hyväksyttiin.

3.21. Kaikkien osapuolten on osallistuttava pohdintoihin
jälkimmäisen toteuttamiseksi, mutta ensimmäinen, joka koskee rahastojen käytön tehokkuutta, on juuri tämän lyhyen
katsauksen aihe.

3.22. Huomautettakoon, että Euroopan unionin rakennepolitiikkaa luonnehditaan usein tärkeäksi innovaation lähteeksi
politiikan ja hallinnon menettelyille. Alueellisten erojen analysointi puolestaan mahdollistaa alan huomattavan teoreettisen
edistyksen.

3.23. On siis siirrytty alueellisen kasvun näkökulmasta
toiseen näkökulmaan: tulojen alueellisen uudelleenjakamisen
avulla voidaan vähentää alueiden välisiä eroja. Euroopan
alueiden analyysissä on siis havaittavissa positiivisten ja normatiivisten tavoitteiden selvä päällekkäisyys (esim. BKT asukasta
kohti ja työttömyysaste). Vaikka rakennerahastot ovat keskeisen tärkeä tekijä Euroopan unionin alueiden välisen tasapainon
saavuttamiseksi, suorat investoinnit, yrittäjyys, tekninen kehitys ja tieteellinen tutkimus säilyvät välttämättöminä liikkeelle
panevina voimina vähemmän vauraiden maiden kuroessa eroa
umpeen.

4. Rakennerahastot vuonna 1998

4.0.
Tässä luvussa käsiteltävät kysymykset ovat samoja kuin
Euroopan komission julkaisemassa kymmenennessä vuosikertomuksessa rakennerahastoista 1998 – EAKR – ESR – EMOTR
– KOR. Alueiden komitean mielestä tärkeimmät vuoden 1998
vuosikertomuksen kohdat on otettu kokonaisuudessaan tähän
lausuntoon.

A. Tilannekatsaus

4.1.
Vuoden 1998 kertomuksen aiheena ovat paikallista
kehittämistä edistävät toimet. Niitä on kehitetty joitakin vuosia,
ja niiden ilmeiset edut tunnutaan huomaavan koko ajan
paremmin vallankäytön kaikilla tasoilla.

(2) R a h o i t u k s e n t o t e u t u m i s e n n o p e u t t a m i nen
Komission kertomuksesta ilmenee, että vuoden 1997 tapaan
vuonna 1998 kurottiin umpeen kauden alun viivästyksiä.

(3) M u u t a m i e n t e m a a t t i s t e n p a i n o p i s t e i d e n
lähempi tarkastelu
Työllisyys on edelleen painopistealue, ja sen ylläpitäminen ja
parantaminen edellyttävät jatkuvia ponnisteluja. Tämän vuoksi
komissio pyrki vuonna 1998 edellisen vuoden tapaan antamaan uuden sysäyksen eräille toimille ja painopistealueille.
Huomattakoon, että kertomuksessa täsmennetään, että rakennerahastojen tukitoimissa otetaan vähitellen huomioon työllisyyttä koskevat jäsenvaltioiden toimintasuunnitelmat. Näin
luodaan yleinen viitekehys henkilöresursseja koskeville toimille.
Lisäksi komitea korostaa tavoitteiden 1 ja 6 väliarviointien
toteuttamista vuonna 1998. Niiden tarkoituksena oli selvittää
rakennerahastojen teho ja todellinen vaikutus tuettuihin alueisiin.
Vuoden 1998 aikana tarkasteltiin lisäksi lähemmin joitakin
temaattisia painopistealoja. Tarkastelu koski rakennerahastotoimia seuraavilla aloilla:
–

tutkimus, teknologinen kehittäminen ja innovaatio

–

koheesiopolitiikan ja kilpailupolitiikan välinen johdonmukaisuus

–

koheesiopolitiikan ja liikenteen välinen synergia

–

kaupunkien kestävä kehitys

–

yhteisön aluesuunnittelu ESDP:n (Euroopan aluekehityssuunnitelma) avulla.
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(4) K a u d e n 2 0 0 0 – 2 0 0 6 v a l m i s t e l u
Agenda 2000 -asiakirjan tultua hyväksytyksi vuoden 1997
heinäkuussa oli selvää, että vuonna 1998 tehtäisiin konkreettisia valmisteluja ohjelmakaudeksi 2000–2006. Komissio antoikin 18. maaliskuuta 1998 rahastoja koskevat asetusehdotukset
seuraavaksi kaudeksi.
Kuten vuoden 1998 vuosikertomuksessa selostetaan, rakennerahastojen yleisasetuksessa vahvistetaan Agenda 2000 -asiakirjassa esitetyt seuraavat periaatteet:
–

Vähennetään ensisijaisten tavoitteiden määrä kolmeen.

–

Keskitytään aiempaa pienempiin kohderyhmiin ja annetaan siirtymäkauden tukea niille alueille, jotka eivät enää
saa rakennerahastojen tukea.

–

Vähennetään yhteisöaloitteiden määrä kolmeen (laajennettiin neljään), ja niitä rahoitetaan vain yhdestä rahastosta
kerrallaan (EAKR:sta, ESR:sta tai EMOTR:sta).

–

Yksinkertaistetaan
toteuttamista.

ohjelmamenettelyä

ja

tukitoimien

–

Selvennetään seuranta- ja arviointitehtäviä.

–

Yksinkertaistetaan tukitoimien varainhoitoa ottamalla
käyttöön automaattiset vuotuiset maksusitoumukset ja
maksut, joilla korvataan tosiasialliset menot.

–

Vahvistetaan varainhoidon valvontavälineitä ja perustetaan
suoritusvaraus.

B. Ehdotus rakennerahastojen suuntaviivoiksi 2000–2006
4.3.
Komitea huomauttaa, että Euroopan unionin alueiden
sosiaalisesta ja taloudellisesta tilanteesta annettu kuudes kausikertomus oli vuosikertomuksen sanamuodon mukaan tärkeä
perusta laadittaessa ehdotusta rahastojen suuntaviivoiksi ohjelmakaudella 2000–2006.
4.4.
Mainituista asiakirjoista ilmenee, että vähiten vauraat
alueet ovat saaneet unionin muita alueita taloudellisesti kiinni
hämmästyttävän nopeasti. Pääsyy vaikuttaa olevan talouden
yhdentymisen lisääntyminen, mutta kertomuksessa korostetaan kuitenkin rakennerahastojen tärkeää asemaa. Vuosikertomuksessa näet täsmennetään, että neljän käytetyn makrotalousmallin mukaan noin kolmannes lähentymisestä olisi jäänyt
saavuttamatta ilman rakennerahastoja.
4.5.
Työllisyys säilyy kuitenkin suurena huolenaiheena, ja
sen alalla riittää tehtävää. Vuosikertomuksessa todetaan näet,
että talouden elpymisestä huolimatta unionin työttömyysaste
oli kymmenisen prosenttia vuoden 1998 lopussa. Lisäksi työttömyys jakautuu hyvin epätasaisesti: 25:llä työttömyydestä
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vähiten kärsineellä alueella työttömyysaste on vakiintunut
noin kolmeen tai neljään prosenttiin, mutta 25:llä eniten
kärsineellä alueella työttömyysaste on noussut 20 prosentista
24 prosenttiin.
4.6.
Puhuttaessa työllisyydestä viitataan tietysti heti työttömyyteen. On kuitenkin tarpeen painottaa seuraavaa esitettyä
mielenkiintoista pohdintaa: suuri alueellinen työttömyys aiheuttaa sosiaalista syrjäytymistä, mistä syystä työttömyys ei
vähene välittömästi talouden elpymisen myötä. Tämän vuoksi
tilanteen ratkaiseminen edellyttää yhdennettyä strategiaa. Siihen on sisällytettävä alueiden talousperustaa vahvistavia toimenpiteitä ja toimenpiteitä, jotka parantavat pääsyä työmarkkinoille (varsinkin koulutuksen avulla).
4.7.
Toisaalta infrastruktuurin ja henkilöresurssien erot
näyttävät vähenevän. Samoin sekä innovaatiossa että hallinnon
tehostamisessa on havaittu edistymistä.
4.8.
Myös Keski- ja Itä-Euroopan maissa (KIE-maat) on
vuodesta 1993 tai 1994 lähtien havaittu nopeaa kehitystä.
Kasvu on alkanut jälleen useimmissa niistä. On kuitenkin
muistettava, että heikko tuotanto ja riittämätön tuottavuus
ovat suuri haaste KIE-maille. Lisäksi infrastruktuurit ovat
yleensä laadultaan selvästi heikompia kuin unionin maissa.
4.9.
Tässä yhteydessä on korostettava, että unionin laajentumisen jälkeen rakennerahastoilla on keskeinen asema tällaisten ongelmien ratkaisemisessa. Vuoden 1998 vuosikertomuksessa mainitaan kuitenkin, että tarvitaan paljon työtä rahastotoimien edellyttämien hallintorakenteiden luomiseksi ennen
kuin KIE-maat ovat valmiita osallistumaan unionin rakennepolitiikkaan.
4.10. Uuden ohjelmakauden ohjelmien valmistelu jäsenvaltioissa on käynnissä vuonna 1999. Siksi komissio katsoi
tarpeelliseksi laatia vuonna 1998 alustavan luonnoksen suuntaviivoiksi. Niiden tarkoituksena on auttaa valtiollisia ja alueellisia viranomaisia valmistelemaan rakennerahastojen tavoitteiden 1, 2 ja 3 mukaisia ohjelmastrategioitaan ja ohjelmien
yhteyksiä koheesiorahastoon.
4.11. Seuraavassa esitetään näin määritellyt ohjeelliset
suuntaviivat. Niissä keskitytään kolmeen päätoimintalinjaan.

(1) A l u e e l l i s e n
nen

kilpailukyvyn

parantami-

Vuoden 1998 kertomuksessa todetaan, että tätä varten kehitetään liikenteen, energian, tietoyhteiskunnan, tutkimuksen ja
ympäristön infrastruktuuria, kannustetaan TTK:n yhdennettyjen strategioiden ja alueellisen innovaation kehittämistä ja
tuetaan yritysten, etenkin pk-yritysten, toimintaa. Tukitoimet
koskevat innovaatiota ja tutkimusta, teollista yhteistyötä ja
verkottumista, henkilöresurssien kehittämistä, riskipääomaa ja
yritysten tukipalveluja.
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(2) Y h t e i s ö n e n s i s i j a i s e n t a v o i t t e e n , t y ö l l i syyden, edistäminen

(2) T u t k i m u s , t e k n o l o g i n e n k e h i t t ä m i n e n j a
innovaatio

Toimintalinja kuuluu yhtäältä uuden tavoitteen 3 alaan (työmarkkinatoimet, syrjäytymisen torjuminen, sopeuttavan koulutuksen kehittäminen, naisten asemaa edistävien positiivisten
toimenpiteiden aloittaminen) ja toisaalta uusien tavoitteiden 1
ja 2 alaan henkilöresursseja koskevan viitekehyksen välityksellä.

Arviointien päätelmissä vahvistetaan, että TTK-valmiuksien
hyödyntämistä olisi parannettava, toimien kohdentamista tehostettava, valintaperusteet tehtävä avoimemmiksi ja tulosten
sekä vaikutusten arviointimenettely järjestelmällisemmäksi.

(3) K a u p u n k i e n j a m a a s e u d u n k e h i t y k s e n
yhdentäminen unionin tasapainoisen
aluekehityssuunnitelman osana

Vuosikertomuksessa todetaan arvioinneissa suositeltavan yleisesti, että toimet suunnataan nykyistä selvemmin innovaatioon, henkilöresurssien laatuun ja toimijoiden, etenkin pkyritysten, verkottumiseen niin alueiden välillä kuin kansainvälisesti.

(3) Y m p ä r i s t ö
C. Väliarvioinnit
4.12. Seuraavissa kohdissa komitea esittelee väliarviointeja
koskevat keskeiset seikat. Vuosikertomuksessa täsmennetään,
että väliarvioinnissa mitataan, miten ohjelmien toteutus on
sujunut alkuperäisiin tavoitteisiin verrattuna. Tarvittaessa ehdotetaan pieniä tai suuria muutoksia saavutetun tehokkuuden
mukaan.

4.13. Vuonna 1998 valmistui neljä teemakohtaista arviointia, jotka aloitettiin vuonna 1997 (pk-yritykset, TTK, ympäristö
ja yhtäläiset mahdollisuudet ESR:n tukitoimissa), ja yksi horisontaalinen arviointi (kumppanuus). Jäljempänä esitetään
tärkeimmät arviointitulokset.

(1) P k - y r i t y s t e n a r v i o i n t i

Ohjelmakaudella 1994–1999 pk-yritykset saavat suoraa tukea
noin 21 miljardia euroa, jotka käytetään tavoitteiden 1, 2, 5b
ja 6 mukaisesti. Arvioinnissa todetaan, että rakennerahastot
hyödyttävät pk-yrityksiä.

Vuosikertomuksessa korostetaan tapaustutkimusten osoittavan, että uudet rahoitusjärjestelyt ovat onnistunut ja kestävä
tukitoimi, vaikka niiden käyttäminen on pitkän aikavälin
hanke alueilla, joilla rahoituspalvelut ovat tällä hetkellä heikosti
kehittyneitä.

Arviointi osoittaa, että tuet on kohdennettava paremmin.
Siinä korostetaan kuitenkin myös pk-yritysten vertikaalisten ja
horisontaalisten verkkojen arvoa samoin kuin etuja, joita
saataisiin yksityissektorin ottamisesta mukaan ohjelmien hallinnointiin. Komitea painottaa erityisesti toteamusta, että vaikka yleisesti pk-yritysten alalla suositellaan kaupallisempaa
lähestymistapaa, tässä yhteydessä on myös otettava huomioon
alueellinen ja paikallinen toimintaympäristö.

Vuosikertomuksen mukaan tutkimuksessa kehitettiin menetelmä, jolla arvioidaan sekä rakennerahastojen ohjelmien ympäristövaikutuksia että sitä, missä määrin ohjelmat edistävät
kestävää kehitystä.
Arvioinnissa suositellaan, että tulevien ohjelmien ennakkoarvioinnissa tehdään analyysi alueellisista vahvuuksista ja heikkouksista sekä eduista ja vaaroista. Siinä käsiteltäisiin sekä
ympäristö- että talouskysymyksiä.

(4) T a s a - a r v o E S R : n t u k i t o i m i s s a
Edelliseen ohjelmakauteen verrattuna sukupuolijakauma on
parantunut sekä sisältötiedoissa että ohjelmamenettelyä ja
toteutusta koskevissa tiedoissa. Vaihtelua esiintyy luonnollisesti jäsenvaltioittain ja varsinkin tavoitteittain.
Toinen havainto on se, että naiset ovat yleensä aliedustettuina
ESR:n toimissa.
Edelliseen ohjelmakauteen verrattuna voidaan todeta, että
yhteisön tukitoimilla on kannustava vaikutus.

(5) K u m p p a n u u s
Komitea panee merkille toteamuksen, että kumppanuuden
vaikutus oli huomattava myös hallinto- ja toteutusvaiheessa,
koska toimet olivat entistä avoimempia ja näkyvämpiä, niiden
organisatorinen koordinaatio parani ja saavutettiin innovaatiota ja joustavuutta.
Vuosikertomuksessa korostetaan kuitenkin, että kumppanuuden asemaa olisi vahvistettava levitettäessä hyviä käytäntöjä,
seuranta- ja arviointimenetelmiä ja ohjelmien tehokkaita hallinnointitapoja.
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Vuosikertomuksessa todetaan vielä, että kumppanuuden muotojen ja rakenteiden moninkertaistuminen voi vaikeuttaa hallintoa. Siinä täsmennetään kuitenkin, että ongelma voidaan
ratkaista siten, että kussakin ohjelmassa on yksi kumppanuusmuoto. Siinä erotetaan eri kumppaneiden asema ja valmius
vaikuttaa päätöksiin ohjelmamenettelyn eri vaiheissa.

4.18. Vuosikertomuksessa mainitaan myös, että komitea
tukee komission strategisia linjauksia, jotka koskevat kehityksestä jälkeen jääneitä alueita. Edelleen kerrotaan, että komitea
pitää mielenkiintoisena uudessa tavoitteessa 2 tarkoitettua
yhdennettyä lähestymistapaa, mutta esittää kuitenkin joitakin
varauksia tukikelpoisuusedellytyksiin.

D. Varainhoidon valvonta – ESR, EAKR ja EMOTR:n ohjausosasto

4.19. Vuosikertomuksessa todetaan myös, että komitea
esittää kumppanuuden lujittamista alueellisten ja paikallisten
yhteisöjen tukemiseksi.

4.14. ESR:a koskevien tarkastuskäyntien tärkeimmät havainnot olivat seuraavat:
–

Toimien julkisuutta koskevia sääntöjä ei ollut noudatettu.

–

Rahoitettuja toimia koskevia valvontatoimia oli liian vähän
tai ei lainkaan.

–

Ohjelmien valintaperusteet eivät olleet julkisia.

–

Ennakkomaksujen ja maksujen siirtämisessä edunsaajille ei
ollut noudatettu määräaikoja.

4.15.

Yleisimmät havainnot olivat seuraavat:

–

Ilmoitettuja menoja oli vaikea löytää lopullisten edunsaajien kirjanpitojärjestelmästä.

–

Julkisia hankintoja koskevia yhteisön direktiivejä ei ollut
noudatettu.

–

Kirjausketjun puutteet vaikeuttivat yhteisön talousarvion ja
lopullisten edunsaajien välisten rahoitusvirtojen seurantaa.

4.20. Toisaalta vuosikertomuksessa korostetaan, että komitea suhtautuu myönteisesti komission tiedonantoon, mutta
samalla kehottaa sitä suunnittelemaan kaupunkien kehittämispolitiikkansa siten, että se täydentää jäsenvaltioiden politiikkoja.

4.21. Vuoden 1998 vuosikertomuksessa täsmennetään,
että maatalouskysymysten osalta alueiden komitea antoi
14. tammikuuta 1999 lausunnon asetusehdotuksesta, joka
koskee maaseudun kehittämiseen myönnettävää EMOTR:n
tukea. Lausunnossa korostetaan ehdotuksessa asetettujen tavoitteiden tärkeyttä ja tuetaan sen periaatteita. Lausunnossa
kuitenkin epäillään, voidaanko maaseudun kehittämispolitiikan tavoitteita saavuttaa sellaisina kuin ne määriteltiin Corkin
konferenssissa. Siinä painotetaan, ettei rahavaroja ole riittävästi
eikä taloudellisia kannattavuusedellytyksiä ole määritelty. Sen
mukaan yhdennettyä lähestymistapaa ei ole hyödynnetty
riittävän tehokkaasti, ja alueellisten ja paikallisten viranomaisten tehtävä yhteistyökumppaneina on epäselvä.

5. Päätelmät
4.16. EMOTR:n ohjausosastoa koskevien tarkastuskäyntien
yhteydessä varainhoidon valvoja havaitsi seuraavaa:
–

Hallinnointi- ja valvontajärjestelmässä oli puutteita.

–

Tukea oli myönnetty menoihin, jotka eivät olleet tukikelpoisia.

–

Oli tehty luvattomia vähennyksiä.

–

Oli tehty hallinnollisia virheitä, jotka johtivat komissiolle
ilmoitettujen menojen ylimitoittamiseen.

E. Vuoropuhelu alueiden komitean kanssa
4.17. Rakennerahastojen tulevaisuuden osalta vuosikertomuksessa todetaan, että alueiden komitea korostaa lausunnoissaan taloudellisen ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden tärkeyttä.
Se on Euroopan yhdentymiskehityksen ja solidaarisuuden
peruspilari.

5.1.
Yksi vuosille 1997 ja 1998 tyypillisistä seikoista oli se,
että kauden alussa kirjatut määrärahojen käytön viivästymät
vähenivät. Kaiken kaikkiaan ohjelmien täytäntöönpano vaikuttaa tällä hetkellä tyydyttävältä.

5.2.
Todettakoon, että sekä vuonna 1997 että vuonna 1998
ne jäsenvaltiot, joiden määrärahojen käyttöaste oli korkein,
olivat unionin vähiten vauraita maita ja myös rakennerahastojen pääasiallisia tuensaajia etenkin tavoite 1:stä, eli Espanja,
Portugali ja Irlanti.

5.3.
Yhteisöaloitteiden täytäntöönpanoasteessa on tuntuvia
eroja. Joitakin viivästymiä on nimittäin havaittavissa. Ne
johtuvat usein joko ohjelmien hyväksymisen myöhästymisestä
(useat ohjelmat hyväksyttiin vuosina 1996 ja 1997 varannon
jakamisen jälkeen) tai tiettyjen yhteisöaloitteiden erityispiirteistä, kuten kumppanuus Urban- ja Interreg II -yhteisöaloitteissa, tai hyvin erityislaatuisista ja innovatiivisista SME-yhteisöaloitteeseen kuuluvista toimista.
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5.4.
Rakennerahastot sisältyvät eriyttämiseen, innovaatioon, työllisyyden ja kilpailukyvyn lisäämiseen tähtääviin periaatteisiin. Kun työpaikkojen turvaaminen ja luominen on
ehdottomalla etusijalla, alueiden, kaupunkien ja kuntien kumppanuus on osa paikallistaloutta. Se luo kestävää ja paikallista
työllisyyttä, ja on todellinen arvonlisän luoja.

5.5.
Vuotta 1997 koskevassa kertomuksessa alueiden komitea on ottanut tehtäväkseen selostaa pk-yritysten hyväksi
toteuttavia rakennerahastotoimia. Tässä rakennerahastojen rahoituksessa sovelletaan useita suoraan pk-yrityksille suunnattuja toimia. Niistä tärkeimmät ovat
–
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–

lähi-infrastruktuurit tai pienyrityksille tarkoitetut infrastruktuurit

–

paikalliseen elinkeinorakenteeseen integroituneiden pkyritysten perustamisen tai säilyttämisen tukeminen

–

pk-yritysten tutkimustoiminnan ja innovaation edistäminen sekä yritysten verkottuminen

–

sekä yritysjohtajille että palkansaajille tarkoitettu räätälöity
koulutus

–

matkailuresurssien kehittäminen ottamalla huomioon paikalliset kehitysmahdollisuudet

–

maa- ja kalatalousresurssien kehittäminen paikallisella tasolla.

investointituet joko suorana tukena tai rahoitusjärjestelyinä

–

yritysten sijoittumisalueiden yhteisrahoitus

–

koulutus, mukaan lukien koulutus hallintotehtäviin

–

neuvonta- ja tiedotuspalvelut

–

tutkimusta ja teknistä kehittämistä edistävät toimet

–

kansainvälistymistuki joko sellaisten innovatiivisten toimien välityksellä kuten Europartenariat ja Recite II, joilla
pyritään kehittämään pk-yritysten välistä rajatylittävää
kaupallista yhteistyötä, tai SME-yhteisöaloitteen puitteissa.

5.6.
Pk-yritykset ollaan asteittain ottamassa rakennepolitiikan painopistealueeksi, mikä havaitaan uusimmista ohjelmointiasiakirjoista ilmenevästä halukkuudesta rahoituksen lisäämiseen.

5.7.
Vuoden 1998 vuosikertomuksessa keskitytään
käytännöllisesti katsoen kokonaan paikallisen kehittämisen
käsitteen selvittämiseen ja vahvistamiseen. Käsitteestä on tullut
viime vuosina todellista poliittista filosofiaa. Vaikka paikallinen
kehittäminen ei sellaisenaan kuulu yhteisötason painopistealoihin, voidaan havaita, että päätöksissä on viime aikoina otettu
aiempaa enemmän huomioon rakennepolitiikan alueellinen
ulottuvuus.

5.8.
Komitea korostaa paikalliselle kehitykselle rakennerahastojen toiminnan kaikissa toimintalinjoissa jatkuvasti annettavaa tärkeää asemaa. Komitea voi vain olla hyvillään siitä, että
tämä lähestymistapa vaikuttaa valitun tuleviksi vuosiksi. Tässä
yhteydessä komitea korostaa, että vaikka paikallista kehittämistä koskevien toimien määrää ohjelmissa on vaikea arvioida,
niiden osuudeksi arvioidaan noin 10 prosenttia rahastojen
kaikista tukitoimista nykyisellä ohjelmakaudella. Lisäksi tavoitteen 2 piiriin kuuluvilla alueilla on arvioitu, että noin 15 prosenttia yhteisön rahoituksesta on suunnattu paikallisiin kehittämistoimiin. Komitea painottaa sitä, että paikallisia kehittämistoimia toteutetaan tavoitteissa 1–6 seuraavilla vuosikertomuksessa mainituilla aloilla:

5.9.
Edellä mainitun pääteeman eli paikallisen kehittämisen
ohella rakennerahastojen toiminta noudatti vuonna 1998
neljää keskeistä teemaa. Niiden toteuttaminen on suoraan
yhteydessä taloudellista ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta koskevaan politiikkaan, jonka ohjailuväline rakennerahastot ovat.
Keskeiset teemat ovat
–

viimeisten ohjelmien hyväksyminen

–

rahoituksen toteutumisen nopeuttaminen

–

eräiden temaattisten painopisteiden lähempi tarkastelu

–

kauden 2000–2006 valmistelu.

5.10. Komitea toteaa tyytyväisenä, että rakennerahastojen
käyttöä halutaan tehostaa. Erityisesti suositaan kerrannaisvaikutuksia tuottavia rahoitusvälineitä (kuten takaukset, omistusosuuden hankkiminen ja takaisinmaksettavat tuet) muuttamalla tukien enimmäismääriä. Näin parannetaan rakennerahastojen vaikutuksia taloudellisiin ja sosiaalisiin rakenteisiin ja
lisätään unionin alueiden ja yritysten, varsinkin pk-yritysten,
kilpailukykyä.
5.11. Komitea korostaa niin ikään vuoden 1998 vuosikertomuksessa esitettyjä tietoja, joista ilmenee työllisyyden osalta,
että talouden elpymisestä huolimatta unionin keskimääräinen
työttömyysaste oli kymmenisen prosenttia vuonna 1998.
Lisäksi työttömyys jakautuu alueittain epätasaisesti. Siksi on
huomattava, että suuri alueellinen työttömyys aiheuttaa sosiaalista syrjäytymistä, mistä syystä työttömyys ei vähene
välittömästi talouden elpymisen myötä. Tämän vuoksi tilanteen ratkaiseminen edellyttää yhdennettyä strategiaa, jossa on
alueiden talousperustaa vahvistavia ja työmarkkinoille pääsyä
parantavia toimia.
5.12. Komitea kiinnittää huomiota vuoden 1998 väliarvioinneissa tehtyihin havaintoihin. Myös vuoden 1998 vuosikertomukseen on otettu seuraavat viisi keskeistä huomautusta:
–

Pk-yritysten osalta arvioinnissa todetaan, että tuet on
kohdennettava paremmin. Tässä käytettäisiin apuna erityi-
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siä välittäjiä, jotka mieluiten järjestettäisiin hajautetusti
”yhden luukun” periaatteella.

että kumppanuuden muotojen ja rakenteiden moninkertaistuminen voi vaikeuttaa hallintoa.
5.13.

–
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Alueiden komitea lausuu lisäksi seuraavaa:

TTK:n osalta arvioinneissa suositellaan, että toimet suunnataan selvemmin innovaatioon, henkilöresurssien laatuun
ja toimijoiden, etenkin pk-yritysten, verkottumiseen niin
alueiden välillä kuin kansainvälisesti.

–

Komitea esittää kumppanuuden lujittamista alueellisten ja
paikallisten yhteisöjen tukemiseksi.

–

Komitea kehottaa suunnittelemaan kaupunkien kehittämistä koskevan politiikan siten, että se täydentää jäsenvaltioiden politiikkoja.

–

Ympäristökysymysten osalta tulevien ohjelmien ennakkoarvioinnissa olisi tehtävä analyysi alueellisista vahvuuksista, heikkouksista ja uhista. Siinä käsiteltäisiin sekä ympäristö- että talouskysymyksiä.

–

–

Voidaan vain todeta, että naiset ovat yleensä aliedustettuina
ESR:n toimissa.

Komitea epäilee, voidaanko maaseudun kehittämispolitiikan tavoitteita saavuttaa sellaisina kuin ne määriteltiin
Corkin konferenssissa. Komitea painottaa, ettei rahavaroja
ole riittävästi eikä taloudellisia kannattavuusedellytyksiä
ole määritelty. Sen mukaan yhdennettyä lähestymistapaa
ei ole hyödynnetty riittävän tehokkaasti ja alueellisten ja
paikallisten viranomaisten tehtävä yhteistyökumppaneina
on epäselvä.

–

Kumppanuuden asemaa olisi vahvistettava edelleen levitettäessä hyviä käytäntöjä, seuranta- ja arviointimenetelmiä ja
ohjelmien tehokkaita hallinnointitapoja. Ei sovi unohtaa,

5.14. Komitea päättää tämän lausunnon aiheesta ”Yhdeksäs
ja kymmenes vuosikertomus rakennerahastoista 1997 ja 1998
– EAKR – ESR – EMOTR – KOR” kannustamalla painokkaasti
kaikkia aloitteita, joissa halutaan edistää paikallista kehittämistä.

Bryssel 13. huhtikuuta 2000.
Alueiden komitean
puheenjohtaja
Jos CHABERT
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Alueiden komitean lausunto aiheesta ”Paikallis- ja alueviranomaisten rooli Euroopan terveydenhuoltojärjestelmien uudistamisessa”
(2000/C 226/19)

ALUEIDEN KOMITEA, joka

ottaa huomioon työvaliokuntansa 15. syyskuuta 1999 Euroopan yhteisön perustamissopimuksen
265 artiklan viidennen kohdan nojalla tekemän päätöksen antaa lausunto aiheesta ”Paikallis- ja
alueviranomaisten rooli Euroopan terveydenhuoltojärjestelmien uudistamisessa” sekä antaa lausunnon
valmistelu valiokunta 5:n ”Sosiaalipolitiikka, kansanterveys, kuluttajansuoja, tutkimus, matkailu”
tehtäväksi,
ottaa huomioon valiokunta 5:n maaliskuun 6. päivänä 2000 hyväksymän lausuntoluonnoksen CdR
416/99 rev. 2, jonka esittelijä oli Tilman Tögel (D, PSE),
hyväksyi 12. ja 13. huhtikuuta 2000 pitämässään 33. täysistunnossa (huhtikuun 13. päivän kokouksessa)
seuraavan lausunnon.

Alueiden komitea esittää seuraavat huomiot Euroopan
kansanterveyspolitiikan kehittämisestä:

Alueiden komitea suosittaa komissiolle, neuvostolle ja
Euroopan parlamentille seuraavaa:

1.
Alue- ja paikallisviranomaisilla on terveydenhuollon piirissä väestön kannalta tärkeä ja rahoituksellisesti merkittävä
vastuu Euroopan integraation edetessä. Euroopan tason toimivalta on rajattava välttämättömään terveydenhuoltoalan voimakkaiden kulttuuristen ominaispiirteiden vuoksi.

6.
Ensimmäisenä toimenpiteenä tulisi luoda tarvittava yhteistyöperusta lisäämällä avoimuutta, kehittämällä kohdennetusti menetelmiä sekä vaihtamalla kokemuksia.

2.
Järjestelmiä (joiden avulla voidaan torjua tarttuvien tautien leviämistä, tehostaa elintarvikkeiden valvontaa ja ehkäistä
terveydelle vahingollisia ympäristövaikutuksia) voitaisiin tutkia
ja vakiinnuttaa EU:n tasolla. EU:lla on merkittävä rooli tällaisten
velvollisuuksien täyttämisessä.

3.
Jäsenvaltiot toteuttavat terveydenhuoltoaan omien organisatoristen ja rahoituksellisten ratkaisujensa mukaisesti. Ne
ovat pitkän historiallisen ja kulttuurisen kehityksen tulos.
Kyseisten ratkaisujen yhdenmukaistaminen ei olisi järkevää
eikä oikeutettua.

4.
Terveydenhuollon rajatylittävistä näkökohdista käytävää
keskustelua tulisi edistää. Keskusteluissa voitaisiin keskittyä
esimerkiksi terveydenhuoltokulujen rahoitukseen rajatylittävässä toiminnassa.

5.
Alue- ja paikallisviranomaisten ohjailu- ja päätösvastuu
on otettava huomioon, ja sitä on tarpeen mukaan vahvistettava
ja kehitettävä.

7.
Kehittäessään Euroopan kansanterveyspolitiikkaa yhdessä jäsenvaltioiden kanssa Amsterdamin sopimuksen määrittelemällä tavalla Euroopan unionin toimielinten tulisi

–

antaa lisävirikkeitä löytääkseen alue- ja paikallisviranomaisten kanssa käytännön aloitteiden ja kohdistettujen
kehittämishankkeiden avulla ratkaisu alueellisiin ja paikallisiin ongelmiin etenkin raja-alueilla

–

tarkastella terveydenhuollon eri osa-aloja ja Euroopan
unionin toimielinten vastuulle annettuja terveydenhuollon
yksittäisiä kysymyksiä yhtenä kokonaisuutena sekä koordinoida kyseistä tarkastelua komission välityksellä

–

kannustaa alueiden toimijoita osallistumaan aktiivisesti
kehittämisprosessiin valtion järjestetyn terveydenhuollon
sekä yksittäisten jäsenvaltioiden itsehallinnollisten terveydenhuoltojärjestelmien yhteydessä soveltuvalla tavalla;
näin tulee tehdä etenkin silloin, kun kansanterveys- ja
terveydenhuoltoalan tehtävät jaetaan eri elinten ja instanssien kesken. Alue- ja paikallisyhteisöillä on paikallistuntemuksen takia tärkeä rooli: niiden sosiaalipalvelut vastaavat
havainnointi-, ennaltaehkäisy- ja ohjaustehtävistä erityisesti altistuneiden tai vaikeuksissa olevien väestönosien
kohdalla.
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laajentaa terveystilanteen seurantaa ja Euroopan kansanterveystilanteen raportointia järjestelmällisesti kaikkiin kansanterveyden kannalta tärkeisiin kohteisiin luodakseen
näin käytännönläheisen rakennevertailun ohella luotettavan lähdetiedoston.

8.
Alueiden komitea kehottaa noudattamaan asiaankuuluvaa avoimuutta ja keskustelemaan terveysasioista. Keskustelu-
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naiheita voivat olla esimerkiksi yhteisön ja erityisesti rajatylittävien palvelujen laadun varmistaminen ja suunnittelu.
9.
Alueiden komitea katsoo, että kun tulevaisuudessa
tehtävät päätökset vaikuttavat alue- ja paikallisviranomaisten
vastuuseen kansanterveyden ja terveydenhuollon alalla, komitean mielipiteisiin tulisi kiinnittää erityistä huomiota.

Bryssel 13. huhtikuuta 2000.
Alueiden komitean
puheenjohtaja
Jos CHABERT

