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I
(Päätöslauselmat, suositukset ja lausunnot)

PÄÄTÖSLAUSELMAT

ALUEIDEN KOMITEA
100. TÄYSISTUNTO, 11.–12. HUHTIKUUTA 2013

Alueiden komitean päätöslauselma aiheesta ”Köyhyyden poistamista ja kestävän tulevaisuuden
maailmanlaajuista turvaamista koskeva tuleva kokonaisvaltainen lähestymistapa”
(2013/C 139/01)
ALUEIDEN KOMITEA

1.
suhtautuu myönteisesti tiedonantoon ”Ihmisarvoinen
elämä kaikille: köyhyyden poistaminen ja kestävän tulevaisuu
den turvaaminen maailmanlaajuisesti” ja kannattaa kaikilta osin
aikomusta laatia yleiset puitteet sellaista tulevaa kokonaisval
taista kehityspolitiikkaa varten, jossa otetaan huomioon sosio
ekonominen kehitys ja ekologinen kestävyys ja jossa myös kä
sitellään oikeuteen, tasa-arvoon ja oikeudenmukaisuuteen, rau
haan ja turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä.
2.
kiinnittää huomiota etuihin, joita syntyy kehityksen kes
täväpohjaisesta mallista. Se tarjoaa valtavan määrän mahdolli
suuksia edistää kasvua, luoda uusia työpaikkoja, vihertää talout
ta, parantaa inhimillistä kehitystä tukevia palveluita, lisätä vau
rautta, vähentää sosiaalista syrjäytymistä ja säilyttää ympäristö
puhtaampana ja terveellisempänä.
3.
katsoo, että vaikka vuosituhannen kehitystavoitteiden saa
vuttamisessa on edistytty merkittävästi, tehtävää on vielä paljon.
Komitea muistuttaa, että taloudellisen laskusuhdanteenkin ai
kana 85 prosenttia EU:n kansalaisista katsoo, että unionin tulisi
jatkaa kehitysmaiden auttamista (1). Komitea kehottaa jatkamaan
ponnisteluita vuosituhannen kehitystavoitteiden saavuttamiseksi
vuoteen 2015 mennessä. Se myös kannattaa siihen liittyvää
prosessia maailmanlaajuisten kestävän kehityksen tavoitteiden
laatimiseksi sekä ilmaisee jälleen tukensa sille, että vuosi 2015
julistetaan eurooppalaiseksi kehitysyhteistyön teemavuodeksi
vuosituhannen kehitystavoitteiden seurannan varmistamiseksi.
4.
yhtyy näkemykseen, jonka mukaan vuosituhatjulistus on
edelleen merkityksellinen ja että se on osoittanut ongelmien
olevan ratkaistavissa, mikäli toimet keskitetään ja niitä koordi
noidaan asianmukaisilla tasoilla. Komitea katsoo, että kaikki kes
(1) Erityiseurobarometri nro 392, lokakuu 2012.

keiset toimijat ja erityisesti valtiotasoa alempien hallintotasojen
viranomaiset sekä kehitys- että avunantajamaissa on erittäin tär
keää ottaa mukaan välttämättömien politiikkojen ja ohjelmien
kehittämiseen ja täytäntöönpanoon niiden toteutuksen paranta
miseksi ja kestävän kehityksen ja osallistavan kasvun edistämi
seksi.
5.
onkin samaa mieltä siitä, että tulevien puitteiden olisi pe
rustuttava nykyisten tavoitteiden ja päämäärien myönteisiin nä
kökohtiin ja että niissä tulisi jatkossakin keskittyä äärimmäisen
köyhyyden moninaisten ilmenemismuotojen poistamiseen ot
taen samalla huomioon vuosituhannen kehitystavoitteiden puut
teet ja globaalissa ympäristössä viime vuosikymmenen aikana
tapahtuneet olennaiset muutokset sekä erityisesti seuraavien te
kijöiden kasvava merkitys:
(i) uudet sidosryhmät, joita ovat esimerkiksi kehittyvät maat,
yksityinen sektori, säätiöt, kansalaisyhteiskunnan organisaa
tiot ja erityisesti valtiotasoa alempien hallintotasojen viran
omaiset (2)
(ii) kasvavat maailmanlaajuiset haasteet, turvallisuus, ympäristön
pilaantuminen, ilmastonmuutos ja energiatarpeet mukaan
luettuina.
6.
on yhtä mieltä siitä, että tulevaisuudessa asetettavien ta
voitteiden lukumäärää tulisi rajoittaa, että tavoitteita tulisi sovel
taa kokonaisvaltaisesti ja että niiden tulisi varmistaa sitoutumi
nen kaikilla hallintotasoilla. Jotta tavoitteet pysyisivät ymmärret
tävinä mahdollisimman suurelle yleisölle, komitea korostaa, että
niiden tulisi myös olla yksinkertaisia, selkeitä ja mitattavissa
olevia.
(2) Tässä päätöslauselmassa käytetään termiä ”valtiotasoa alemman hal
lintotason viranomaiset” samaan tapaan kuin sitä käytetään YK-yh
teyksissä (joissa alueiden ymmärretään tarkoittavan maapallon eri
alueita). EU-yhteyksissä termi tarkoittaa samaa kuin ”paikallis- ja
alueviranomaiset”.
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7.
toteaa kuitenkin, että köyhyyteen liittyvien haasteiden
luonne vaihtelee maittain huomattavasti. Komitea onkin vakuut
tunut siitä, etteivät yhteiset ja jaetut tavoitteet sulje pois sellais
ten erityisten politiikkojen ja keinojen tarvetta, jotka ovat sopu
soinnussa tietyn alueen, maan tai valtiotasoa alemman tason
kokonaisuuden erityisten olosuhteiden kanssa.

8.
katsoo, että yhtenä tärkeänä syynä siihen, miksi vuositu
hannen kehitystavoitteet ovat jääneet osaksi toteutumatta, ovat
useiden kehitysmaiden sisäiset sosiaaliset erot ja eriarvoisuus
demokratian ja poliittisen vastuun puuttumisen sekä laajalle le
vinneen korruption johdosta. Epävakaisuus ja turvattomuus
eräissä maissa estävät saavuttamasta vuosituhannen kehitys
tavoitteita. Komitea kehottaakin EU:ta edistämään aktiivisesti
demokratian ja ihmisoikeuksien perusarvoja ja oikeusvaltion pe
riaatteita kehityspolitiikallaan sekä muistuttaa valtiotasoa alem
man tason viranomaisten tärkeästä roolista yksilöitäessä ja kor
jattaessa puutteita ihmisoikeuksien toteuttamisessa, demokratian
edistämisessä ja korruption torjunnassa.

9.
korostaa tarvetta luoda globaali kehitysyhteistyökumppa
nuus, joka käsittää kaikki osapuolet, on ihmiskeskeinen ja jossa
sovelletaan aktiivista ja osallistavaa alhaalta ylöspäin suuntautu
vaa lähestymistapaa. Komitea kehottaa EU:ta näyttämään esi
merkkiä ja omaksumaan yhtenäisen ja johdonmukaisen kannan,
joka heijastaa kaikkien hallintotasojen osuutta ja osallistumista.

10.
tähdentää, että juuri valtiotasoa alempien hallintotasojen
viranomaiset vastaavat monista sellaisista kansalaisille tarjotta
vista palveluista, kuten terveydenhuoltojärjestelmästä, jätevesihu
ollosta, koulutuksesta, liikenteestä ja energiajärjestelmistä sekä
vesi- ja jätehuollosta, jotka ovat edellytyksenä vuosituhattavoit
teiden saavuttamiselle, ja ne vaikuttavat näin ollen tulevien puit
teiden tuloksiin voimakkaasti.

17.5.2013

kaukset huomioon ottaen osuus on nykyisin 0,43 prosenttia,
ja vain muutamat jäsenvaltiot ovat saavuttaneet 0,7 prosentin
tavoitteen.

13.
muistuttaa, että valtiotasoa alempien hallintotasojen vi
ranomaiset toteuttavat itsenäistä ja aktiivista kehitysyhteistyöpo
litiikkaa ja että vaikka niiden kokonaispanos on paljon suurempi
kuin niiden rahoitusosuus, eräät niistä ovat jo asettaneet tavoit
teekseen käyttää 0,7 prosenttia varoistaan yhteistyötoimiin kehi
tysmaiden auttamiseksi, ja toiset ovat myös luoneet rahoitus
mekanismeja tiettyihin erityistarpeisiin vastaamiseksi.

14.
pitää tervetulleena sitä, että paikallisviranomaisten rooli
kansalaisten ja hallinnon välisten yhteyksien luomisessa sekä
maiden kehitysohjelmiin liittyvän laaja-alaisen ja demokraattisen
sitoutumisen varmistamisessa tunnustetaan kansainvälisesti Bu
sanin julistuksessa sekä äskettäin Rio+20-loppuasiakirjassa, jossa
niitä kuvataan strategioiden kehittäjiksi, päätöksentekijöiksi ja
kestävän kehityksen politiikkojen täytäntöönpanijoiksi.

15.
toistaa lausunnossa ”EU:n paikallis- ja alueviranomaisten
panos vuoden 2012 YK:n kestävän kehityksen konferenssiin
(Rio+20)” (CdR 187/2011) esittämänsä toivomuksen, että
Agenda 21 -ohjelman yhteydessä tehtävää työtä kehitettäisiin
ja elvytettäisiin. Paikallisagenda 21, joka käynnistettiin Rion
huippukokouksen jälkeen vuonna 1992, on hyvä esimerkki ruo
honjuuritason prosessista, joka on tuottanut hyviä ja pysyviä
tuloksia. Sen myötä on toteutettu kestävyyskysymyksiin liittyviä
konkreettisia toimia ja lisätty paitsi yhteiskunnan toimijoiden
tietoisuutta näistä asioista myös osallistumista niiden käsittelyyn.

11.
muistuttaa rauhan ja turvallisuuden osalta, ettei diplo
maattinen esiintyminen ja diplomatian harjoittaminen kuulu ny
kyaikana enää yksinomaan valtioiden hallituksille ja että tarvit
tavaa vuoropuhelua, yhteistyötä ja koordinaatiota ajatellen kau
punkidiplomatialla on ratkaiseva ja yhä tärkeämpi rooli. Kau
punkidiplomatian välineen avulla paikallisviranomaiset voivat
edistää sosiaalista yhteenkuuluvuutta, kestävää ympäristökehitys
tä, konfliktien ehkäisyä, konfliktien ratkaisemista sekä niiden
jälkeistä jälleen- ja uudelleenrakennustyötä.

16.
muistuttaa AK:n aktiivisesta panoksesta Rio+20-konfe
renssiin sekä edettäessä kohti Rion huippukokousta että EU:n
valtuuskunnan osana. Konferenssissa komitea esitteli, mitä voi
daan saavuttaa kaupunginjohtajien ilmastosopimuksen ja eu
rooppalaisten vihreiden pääkaupunkien kaltaisilla aloitteilla. Ko
mitea kiinnittää huomiota yhteisymmärryspöytäkirjaan, jonka se
allekirjoitti samassa yhteydessä Yhdistyneiden kansakuntien ym
päristöohjelman (UNEP) kanssa eri tasojen välisten yhteisvaiku
tusten lisäämiseksi ja Rio+20-julkilausuman täytäntöönpanon
tehostamiseksi. Komitea osallistuu jatkossakin asiaan liittyviin
osapuolten konferensseihin EU:n valtuuskuntaan kuuluvana
tarkkailijana.

12.
ilmaisee huolensa siitä, että OECD:n äskettäin julkaise
mien lukujen mukaan Euroopan unioni on supistanut kokonais
kehitysapuaan vuonna 2012 (2,3 miljardilla eurolla eli 4,3 pro
sentilla edellisvuoteen verrattuna). Vaikka EU on edelleen maa
ilman suurin avunantaja ja vaikka talouskriisi muutamissa jäsen
valtioissa on osittain syynä tähän avun vähenemiseen, AK ke
hottaa EU:ta ja jäsenvaltioita jatkamaan toimia, jotta EU täyttäisi
YK:ssa antamansa sitoumuksen osoittaa 0,7 prosenttia brutto
kansantulosta kehitysapuun vuonna 2015. Viimeaikaiset leik

17.
toistaa näkemyksensä, jonka mukaan valtiotasoa alem
pien hallintotasojen viranomaiset on tunnustettava täysimittai
sesti valtioiden hallitusten ja YK:n tahojen rinnalla merkittäviksi
julkisen vallan käyttäjiksi kestävää kehitystä koskevassa institu
tionaalisessa kehyksessä. Tässä yhteydessä komitea kehottaa pe
rustamaan pysyvän komitean valtiotasoa alempien hallintotaso
jen viranomaisia ja paikallisviranomaisia varten joko UNEPin tai
kestävää kehitystä koskevan korkean tason poliittisen foorumin
yhteyteen.
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18.
muistuttaa, että kehitysavun tuloksekkuuden parantami
seksi Euroopan komissio tunnusti paikallisviranomaisten roolin
ja ehdotti vuonna 2008 ensimmäistä kertaa sellaisen kokonais
valtaisen lähestymistavan kehittämistä, jota sovellettaisiin paikal
lisviranomaisiin kehitysyhteistyön toimijoina globaalilla, euroop
palaisella ja kansallisella tasolla. Komitea suhtautuu myönteisesti
komission toimiin EU:n tasolla sekä sen aikomukseen ajantasais
taa tätä strategista muutosta suhteissaan edellä mainittuihin vi
ranomaisiin julkaisemalla keväällä 2013 erityisen tiedonannon
paikallisviranomaisten roolista kehitysyhteistyössä.
19.
suosittaa, että tulevissa strategioissa – erityisesti EU:ssa –
otetaan huomioon monenvälisen hajautetun yhteistyön mahdol
lisuudet, mukaan lukien hajautetun yhteistyön portaalin kaltaiset
välineet toimenpiteiden ja parhaiden käytänteiden kartoittami
seksi ja tietojenvaihdon mahdollistamiseksi, jotta osaaminen ja
toimintakyky kohdennetaan sinne, missä niitä tarvitaan, ja ha
jautettua yhteistyötä käsittelevä vuoropuhelutapaaminen poliit
tista vuoropuhelua varten sekä naapurimaiden suuntaan avoimet
erityiset edustavat poliittiset elimet, kuten ARLEM Välimeren
alueen ja CORLEAP itäisten naapurimaiden osalta.
20.
sitoutuu antamaan jatkossakin tukensa sille, että edis
tetään ja integroidaan entistä paremmin kaupunginjohtajien il
mastosopimuksen ja eurooppalaisten vihreiden pääkaupunkien
kaltaisia EU:n aloitteita sekä muualla maailmassa toteutettavia
vastaavanlaisia aloitteita ja maailmanlaajuisia ohjelmia – joista

C 139/3

esimerkkeinä mainittakoon resurssitehokkaita kaupunkeja kos
keva UNEPin uusi aloite tai äskettäin käynnistetty EU:n ja Kiinan
välinen kestävän kaupunkikehityksen kumppanuus ja paikallis
agenda 21 – maailmanlaajuisella tasolla ja erityisesti yhteyksissä
EU:n laajentumiseen ja naapurimaihin.
21.
suhtautuu myönteisesti siihen, että Euroopan komissio
tunnustaa kaupunkien kesto- ja selviytymiskyvyn parantamista
koskevan tavoitteen osallistavaa ja kestävää kasvua edistäväksi
tekijäksi. Komitea suosittaa, että kestävän kehityksen tuleviin
tavoitteisiin sisällytetään kaupunkien konkreettinen kestävyys
tavoite. Komitea kehottaa EU:ta jatkamaan työskentelyään kes
tävyysajattelun mukaista kaupunkiasumista koskevan keskeisen
kysymyksen parissa ja tukemaan kaupunkeja ja valtiotasoa alem
man tason viranomaisia niiden pyrkimyksissä sopeutua ilmas
tonmuutokseen ja kehittää selviytymiskykyään sekä katastrofiti
lanteiden hallintaan ja ehkäisyyn liittyviä valmiuksiaan tarvitta
vien toimivaltuuksien ja resurssien pohjalta, sillä ne joutuvat
usein ensimmäisinä reagoimaan luonnonkatastrofeihin tai ihmi
sen aiheuttamiin katastrofeihin.
22.
antaa alueiden komitean puheenjohtajan tehtäväksi toi
mittaa tämä päätöslauselma Euroopan parlamentin puhemiehel
le, Eurooppa-neuvoston puheenjohtajalle, Euroopan komission
puheenjohtajalle, Euroopan unionin neuvoston puheenjohtaja
valtiolle Irlannille sekä seuraavalle puheenjohtajavaltiolle Liettu
alle.

Bryssel 12 päivänä huhtikuuta 2013
Alueiden komitean
puheenjohtaja
Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
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LAUSUNNOT

ALUEIDEN KOMITEA
100. TÄYSISTUNTO, 11.–12. HUHTIKUUTA 2013

Alueiden komitean lausunto aiheesta ”Yksityisten investointien ja julkisen rahoituksen välinen
synergia paikallis- ja aluetasolla”
(2013/C 139/02)

ALUEIDEN KOMITEA

— on samaa mieltä siitä, että yhdistämällä avustuksiin innovatiivisia rahoitusvälineitä voidaan saada
aikaan uutta luova lähestymistapa, jonka avulla on mahdollista pienentää hankkeiden tai investointien
kokonaiskustannuksia ja riskejä. Komitea kehottaa paikallis- ja alueviranomaisia käyttämään mieliku
vitusta ja pohtimaan, millä tavoin näitä erilaisia ”työkaluja” voidaan hyödyntää paikallistasolle tehtä
vien keskeisten investointien tukemiseksi parhaalla mahdollisella tavalla.
— korostaa, että EIP:llä on avainrooli pitkäaikaista rahoitusta tarjoavana EU:n elimenä. Se tukee julkisen
ja yksityisen sektorin kumppanuuksia EU:n alueella ja tarjoaa asiantuntemusta ja tietoa erilaisten
innovatiivisten rahoitusvälineiden kehittämiseksi ja käyttöönottamiseksi EU:n tasolla yhteistyössä Eu
roopan komission kanssa.
— suhtautuu myönteisesti pääoman kasvattamiseen 10 miljardilla eurolla. Tämän ansiosta EIP voi lisätä
luotonantoa jopa 60 miljardia euroa.
— pitää EIP:n käyttöönottamia uusia ”puitelainoja” ja ”rakenneohjelmien lainoja” hyvinä välineinä. Ne
voivat osoittautua erittäin tärkeiksi paikallis- ja alueyhteisöjen rahoituksen kannalta, sillä niiden avulla
voidaan rahoittaa sijoitussalkkuja ja ylittää siten hankkeen kokoa koskeva kynnys.
— myöntää, että kun rakennerahasto-ohjelmissa on otettu käyttöön innovatiivisia rahoitusvälineitä, on
esiintynyt lastentauteja. Komitea katsoo, että tällaisten välineiden vähäiseen suosioon ovat syynä mm.
tiedon puute tarjolla olevista mahdollisuuksista ja niiden puutteellinen ymmärtäminen, avustusten
sijaan rahoitusvälineiden käyttöön suuntautuvan ”kulttuurinmuutoksen” tarve hallintoviranomaisten
keskuudessa sekä huoli sääntelykehyksen, mm. valtiontukilainsäädännön, monimutkaisuudesta.
— suhtautuu myönteisesti innovatiivisten rahoitusvälineiden soveltamisalan laajentamiseen kaudella
2014–2020 niin, että niitä voidaan käyttää kaikentyyppisissä hankkeissa, kaikkien kumppanuussopi
muksiin ja toimenpideohjelmiin sisältyvien temaattisten tavoitteiden ja investointiprioriteettien osalta
sekä kaikissa yhteiseen strategiakehykseen kuuluvissa rahastoissa.
— korostaa, että paikallis- ja alueviranomaiset osoittavat yhä enemmän kiinnostusta useita alueita katta
vien rahastojen luomiseen makroaluestrategioiden puitteissa EIP:n kanssa
— kehottaa jatkamaan hankejoukkolaina-aloitetta (Project Bond Initiative, PBI) vuoteen 2020 ja laajenta
maan kokeiluvaiheesta tehtävän arvioinnin jälkeen sen soveltamisalaa niin, että se kattaa muitakin
aloja kuin vain Euroopan laajuiset verkot.
— suosittaa, että Euroopan komissio antaisi lisävalaistusta valtiontukisääntöjen soveltamisesta innovatii
visiin rahoitusvälineisiin.
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Esittelijä
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Rhodri Glyn THOMAS (UK, AE), Walesin edustajakokouksen jäsen

Viiteasiakirja

I.

POLIITTISET SUOSITUKSET

ALUEIDEN KOMITEA

PPP) (3) sekä innovatiivisten rahoitusvälineiden (innovative
financial instrument, InFI) (4) kasvavaa merkitystä ja kiinnos
tavuutta mekanismeina, joiden avulla voidaan auttaa käynnis
tämään keskeisiä investointeja.

Johdanto
1.
väittää, että huolimatta yhä optimistisemmista näkemyk
sistä, joiden mukaan euroalueen kriisin pahin vaihe on ohitettu,
EU:n laajuisen talouselvytyksen tiellä on vielä suuria ongelmia ja
esteitä, jotka liittyvät etenkin julkisen ja yksityisen rahoituksen
saatavuuteen keskeisten investointien tukemiseksi.

2.
toteaa, että EU:lla on avainrooli pyrittäessä palauttamaan
luottamusta talouteen. Sen tulee luoda perusedellytyksiä, joiden
avulla helpotetaan käytettävissä olevien suppeiden julkisten ja
yksityisten resurssien hyödyntämistä keskeisten investointien
edistämiseen paikallis- ja aluetasolla. Lisäksi sen tulee pyrkiä
parantamaan pk-yritysten rahoituksen- ja luotonsaantia, joka
on nykyisin puutteellista, sillä ilman tätä ei voida onnistua pyr
kimyksissä kohti Eurooppa 2020 -strategian ja kasvu- ja työlli
syyssopimuksen tavoitteita.

3.
toteaa, kuten se tekee EU:n, jäsenvaltioiden ja valtiotasoa
alempien hallintotasojen talousarviovarojen yhteisvaikutusten li
säämisestä 31. tammikuuta 2013 antamassaan lausunnossa (1),
että paikallis- ja aluehallinnolla on keskeinen rooli ja vastuu
Euroopassa toteutettavissa elvytystoimissa, sillä ne ovat vas
tuussa huomattavasta osasta julkista menotaloutta Euroopassa
(16,7 prosenttia bkt:stä ja 34 prosenttia kaikista julkisista me
noista vuonna 2011; lisäksi niiden osuus suorista investoin
neista vuonna 2011 oli kaksi kolmannesta (2)). Suuri osa me
noista keskittyy Eurooppa 2020 -strategian ytimessä oleviin
avainaloihin (joita ovat mm. talousasiat, koulutus, ympäristö,
asuminen ja yhdyskuntapalvelut).

4.
korostaa hankkeiden rahoitukseen liittyvien julkisen ja yk
sityisen sektorin kumppanuuksien (public private partnership,
(1) CdR 1778/2012 fin.
(2) Dexia Crédit local ja Euroopan kuntien ja alueiden neuvosto CEMR
(2012), Subnational public finance in the European Union, heinäkuu
2012.

5.
on näin ollen tyytyväinen siihen, että Euroopan komissio
edistää PPP:iden ja InFIen käyttöä tarjoamalla toimintakehyksen
niiden käytön tukemiseksi ja siihen kannustamiseksi sekä hyö
dyntämällä EU:n talousarviota paikallis- ja aluetason käytettä
vissä olevan ”julkisen” rahoituksen lisäämiseksi.

6.
korostaa Euroopan investointipankin (EIP) ja ympäri EU:ta
kasvussa olevan julkisen pankkisektorin keskeistä asemaa, kun
edistetään yhtenäisen ja kattavan ”politiikkalähtöisen” investoin
tiympäristön muodostumista.

7.
toteaa, että suhteellisen pienestä koostaan huolimatta EU:n
talousarviolla ja EIP:llä on keskeinen merkitys investointeja EU:n
alueella edistävänä vipuvoimana erityisesti (vaikkakaan ei yksin
omaan) yhteisen strategiakehyksen rahastojen kautta, joita hal
linnoidaan ja hyödynnetään alueellisella tasolla (usein paikallisja alueviranomaisten toimesta) ja joilla on merkittävä kerran
naisvaikutus talouteen.

8.
panee merkille Euroopan komission kunnianhimoisen pyr
kimyksen kaksinkertaistaa vuosina 2014–2020 rakennerahas
toinvestointien vipuvaikutus 4,2 euroon kutakin EU:n sijoitta
maa euroa kohden. Ensitietojen mukaan InFIen osuus voisi
nousta EAKR:ssä 5 prosentista 15 prosenttiin.
(3) Tätä termiä käytetään kautta koko lausunnon, kun tarkoitetaan jul
kisten tai yksityisten kumppanien ja rahoitusalan yhteisiä investoin
tihankkeita. Se ymmärretään hankeperusteisessa lähestymistavassa
julkisen ja yksityisen sektorin yhteenliittymän puitteissa tapahtuviksi
kertainvestoinneiksi.
(4) Tätä termiä käytetään kautta koko lausunnon, kun tarkoitetaan eri
laisten yksittäisten hankkeiden tai toimien tukemiseksi luotuja järjes
telyjä tai välineitä, jotka toteutetaan ”holdingrahaston” – esim. JERE
MIEn tai JESSICAn – avulla eikä kertahankkeena. Käytämme mie
luummin termiä ”innovatiivinen rahoitusväline” (InFI) kuin termiä
”rahoitusjärjestelyjä koskeva väline” (Financial Engineering Instrument,
FEI), jota niin ikään käytetään laajasti EU:ssa ja alan tieteellisessä
kirjallisuudessa.
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9.
on tyytyväinen siihen, että yhteisen strategiakehyksen ra
hastoissa noudatetaan jatkossakin varojen kiertoon perustuvaa
lähestymistapaa, jonka avulla voidaan luoda aluetasolle ”perin
törahasto”. Komitea kehottaa pohtimaan, miten varojen kier
toon perustuvaa lähestymistapaa voitaisiin kehittää tehokkaasti
niin, että innovatiivisia rahoitusvälineitä voitaisiin käyttää kes
kitetysti hallinnoitujen, EU:n talousarviosta rahoitettavien ohjel
mien kautta (esim. COSME ja Horisontti 2020).

10.
suhtautuu myönteisesti siihen, että vuosien 2014–2020
monivuotisessa rahoituskehyksessä ja siihen liittyvissä ehdotuk
sissa vahvistetaan InFIen poliittista painoa. Komitea rohkaisee
paikallis- ja alueviranomaisia (ja jäsenvaltioita) hyödyntämään
tätä kannustavaa sääntelykehystä mahdollisimman tehokkaasti
etenkin niin, että yhteisen strategiakehyksen rahastojen sääntöjä
vahvistetaan ja selvennetään aluetasolla tapahtuvan yhteishallin
noinnin avulla.

11.
yhtyy Euroopan parlamentin CEPS:llä teettämässä erityis
raportissa (5) esitettyyn näkemykseen siitä, ettei innovatiivisia
rahoitusvälineitä tule pitää kaikentyyppisiin paikallis- ja alueta
son toimiin soveltuvana yleisratkaisuna. Raportissa korostetaan,
että ne soveltuvat vain hankkeisiin, jotka voivat olla taloudelli
sesti tuottavia, ja että niitä ei tule nähdä avustusten korvaajina
vaan pikemminkin keinona laajentaa EU:n talousarvion vaiku
tusta.

12.
on lisäksi samaa mieltä siitä, että yhdistämällä (tai ”sula
uttamalla”) avustuksiin innovatiivisia rahoitusvälineitä voidaan
saada aikaan uutta luova lähestymistapa, jonka avulla on mah
dollista pienentää hankkeiden tai investointien kokonaiskustan
nuksia ja riskejä. Komitea kehottaa paikallis- ja alueviranomaisia
käyttämään mielikuvitusta ja pohtimaan, millä tavoin näitä eri
laisia ”työkaluja” voidaan hyödyntää paikallistasolle tehtävien
keskeisten investointien tukemiseksi parhaalla mahdollisella ta
valla.

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksien sekä innova
tiivisten rahoitusvälineiden vaikuttimet, perustelut ja edut
13.
vakuuttaa, että PPP:iden ja InFIen perusteltavuutta tukevat
useat muutkin tekijät kuin niiden mahdollinen avainrooli EU:n
talouselvytyksen tukemisessa. PPP:iden keskeinen tausta-ajatus
on mahdollisuus saavuttaa yhteisiä etuja sekä yhteisiä tavoitteita
ja päämääriä tavalla, joka ei olisi mahdollinen tai toivottava
ilman julkisen ja yksityisen sektorin intressien yhdistämistä. In
FIen perusajatus on tarjota jäsennellympää tukea ja luoda en
nalta määritettyihin sääntöihin ja tavoitteisiin pohjautuvia järjes
telyjä, joita voidaan käyttää tiettyjä tuensaajia/ryhmiä varten
(esim. pk-yritysten tukeminen mikrorahoituksen avulla, t&khankkeet ja taajamakehitysohjelmat).

14.
katsoo markkinoiden toimimattomuuden tarjoavan tär
keän perusteen ryhtyä julkisiin toimiin, jotta voidaan lieventää
riskiä, kannustaa yksityistä sektoria osallistumaan ja mahdollis
taa sellaiset investoinnit, joita ei muuten tehtäisi. Tämä perustelu
(5) CEPS Special Report No. 68, lokakuu 2012, s. 1.
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on ilmiselvä sellaisten InFIen osalta, joiden avulla tarjotaan pkyrityksille mahdollisuus saada esimerkiksi mikrorahoitusta.

15.
on kuitenkin vahvasti sitä mieltä, että markkinoiden toi
mimattomuus ei ole ainoa peruste ryhtyä tällaisiin toimiin tai
välttämättä niiden taustalla oleva tekijä ja että niiden keskeisenä
vaikuttimena saattaa olla myös laajempi yhteiskuntapoliittinen
tavoite, kuten keskittyminen lyhytaikaisten voittojen sijasta pit
kän aikavälin tavoitteisiin ja päähuomion kiinnittäminen ympä
ristötavoitteisiin (esim. saasteeton energia) tai sosiaalisiin tavoit
teisiin (köyhyyden lievittäminen, sosiaalisen syrjäytymisen tor
junta). Tällaiset investoinnit voivat tosin synnyttää uusia mark
kinoita ja taloudellista toimintaa (mm. uusiutuvan energian alan
kehitys ja kaupunkien elvyttäminen).

16.
kehottaa Euroopan komissiota selventämään näitä yhteis
kuntapoliittisia perusteita julkisen ja yksityisen sektorin kump
panuuksien sekä innovatiivisten rahoitusvälineiden lainsäädäntöja sääntelykehyksessä ja selventämään myös valtiontukisääntöjen
ja julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön soveltamista, joka
saattaa haitata paikallis- ja aluehallinnon osallistumista tällaisiin
aloitteisiin. Mikäli toimille on selvät yhteiskuntapoliittiset perus
teet, EU:n kilpailusääntöjen ei tule estää niiden edistämistä tai
heikentää kannustimia toimia näin.

17.
korostaa, että julkisella sektorilla on demokraattinen vas
tuu ja lähtökohtaisesti pitkän aikavälin näkemys investointien
toteuttamiskelpoisuudesta, ja sen päähuomio kohdistuu julkisen
sektorin ydintavoitteiden saavuttamiseen ja arvojen kunnioitta
miseen. Tavoitteena on pienentää riskiä tarjoamalla yksityiselle
sektorille suhteellisen turvallinen investointiympäristö. Yksityiset
kumppanit tuovat puolestaan mukanaan uutta rahoitusta, kau
pallista tietoisuutta ja asiantuntemusta sekä innovointi- ja yrit
täjätaitoja.

18.
toteaa, että PPP- tai InFI-investointien vetovoimaa yksi
tyisten sijoittajien – esim. eläkerahastojen – keskuudessa saattaa
lisätä etenkin nykyisessä talousilmastossa ja suuren epävarmuu
den vallitessa rahoitusmarkkinoilla muun muassa se, että julki
sen sektorin osallistuminen voi saada investoinnin vaikuttamaan
vähempiriskiseltä. Lisäksi EIP:n tai EU:n osallistuminen rahoituk
seen on omiaan edelleen vähentämään koettua riskiä, koska
”ulkopuolinen taho” tarkastaa suunniteltujen investointien laa
dun.

19.
kehottaa Euroopan komissiota tutkimaan tarkemmin
mahdollisuuksia toteuttaa EU:n tasolla toimia eläkerahastosijoi
tusten saamiseksi tukemaan EU:n elvytyssuunnitelmaa.

20.
vakuuttaa, että finanssikriisiin vuonna 2008 johtaneiden
vastuuttomien finanssisijoitusten ja Euroopassa 3–4 viime
vuotta vallinneiden rahoituspalvelualan uudistuspyrkimysten
johdosta nyt tunnustetaan selvästi tarve keskittyä pitkän aikavä
lin kestäväpohjaisiin investointeihin ja ehkäistä väärinkäytökset
ja ylilyönnit, joihin aiemmin sorruttiin.
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21.
korostaa siksi keskeistä tarvetta puolustaa ja kunnioittaa
julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksissa julkisia tavoit
teita ja julkista etua. Komitea huomauttaa kuitenkin, että yksi
tyiset sijoittajat ovat PPP:n ehdoton edellytys ja että julkisen ja
yksityisen sektorin kumppanuuksiin ja innovatiivisiin rahoitus
välineisiin sovellettavia sääntöjä on kehitettävä niin, että luodaan
kannustimia yksityisten kumppanitahojen osallistumiselle.

22.
katsoo, että nyt ollaan siirtymässä voimakkaasti kohti
uusia toteuttamismalleja, joissa suuntaudutaan politiikkalähtöis
ten investointien tekemiseen kansalaisten hyödyksi paikallis- ja
aluetasolla ja pyritään samalla täyttämään tarve varmistaa kus
tannuksiin perustuva tuotto ja pitkän aikavälin elinkelpoisuus ja
kestävyys, sen sijaan että pyrittäisiin maksimoimaan lyhytaikai
set voitot hinnalla millä hyvänsä, sekä jatkamaan kehitystä EU:n
vahvan julkisoikeudellisten pankkien perinteen pohjalta. Tällais
ten pankkien osuus EU:n pankkisektorista on yli 20 prosenttia
(esimerkiksi KFW ja aluepankkien verkosto Saksassa, Caisse des
Dépôts Ranskassa ja Cassa Depositi e Prestiti Italiassa). (6)

23.
huomauttaa tässä yhteydessä, että esiin on nousemassa
pohjoismainen kunta- ja aluerahoituslaitoksen malli: BNV (Alan
komaat), KommuneKredit (Tanska), Kommunalbank (Norja), Kom
muninvest (Ruotsi) ja Kuntarahoitus (Suomi). Nämä rahoituslai
tokset eroavat toisistaan huomattavasti keskushallinnon osallis
tumisen ja näin ollen sen harjoittaman valvonnan laajuuden ja
sen kantaman riskin suhteen (7), mutta ne tarjoavat kiinnostavan
vaihtoehtoisen kanavan paikallis- ja alueviranomaisten inves
tointien rahoittamiseksi, mukaan luettuna kumppanuus yksityi
sen sektorin kanssa. Esimerkiksi Suomessa valtio omistaa Kun
tarahoituksesta 16 prosenttia, Kuntien eläkevakuutus 31 pro
senttia ja kunnat 52 prosenttia. Walesissa on viriämässä kes
kustelu mahdollisuudesta perustaa julkisen tahon omistama Wa
lesin investointipankki.

Euroopan investointipankin rooli
24.
korostaa, että EIP:llä on avainrooli pitkäaikaista rahoi
tusta tarjoavana EU:n elimenä (ja maailman suurimpana monen
keskisenä lainanottajana ja -antajana, joka tekee yhteistyötä yli
150 valtion kanssa EU:n ulkopuolella). Se tukee PPP:itä EU:n
alueella ja tarjoaa yhteistyössä Euroopan komission kanssa asi
antuntemusta ja tietoa erilaisten innovatiivisten rahoitusvälinei
den kehittämiseksi ja käyttöönottamiseksi EU:n tasolla (näihin
kuuluvat JEREMIE, JESSICA, ELENA ja riskinjakorahoitusväline
sekä sellaiset teknisen avun välineet kuin JASPERS ja JASMINE).

25.
korostaa EIP:n arvoa, joka liittyy sen investointilähtöiseen
toimintatapaan, tukien ja lainojen joustavaan räätälöintiin tapa
uskohtaisiksi paketeiksi, kykyyn tarjota viranomaisille
(6) Public Financial Institutions in Europe, maaliskuu 2011, European As
sociation of Public Banks (EAPB).
(7) Norjan Kommunalbank on 100-prosenttisesti valtion valvonnassa ja
omistuksessa. Alankomaiden BNV-pankista valtio omistaa 50 pro
senttia ja kunnat ja alueet 50 prosenttia.
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ammattimaista neuvontaa ja teknistä asiantuntemusta ja tarjota
asiakkailleen hyvät ehdot, koska sillä on AAA-luokitus kansain
välisillä rahoitusmarkkinoilla.

26.
kiinnittää huomiota EIP:n tukimuotojen laajaan tarjon
taan ja suureen valikoimaan: tarjolla on esimerkiksi suoria han
kelainoja (yli 25 miljoonan euron arvosta), paikallisten pankkien
kautta välitettäviä lainoja, pääomasijoituksia, mikrorahoitusjär
jestelyjä jne. Lisäksi huomionarvoista on EIP:n politiikkalähtöi
nen suhtautuminen investointeihin ja keskittyminen EU:n ylei
siin painopistealoihin, kuten pk-yritysten kehittämiseen, talou
dellisen ja sosiaalisen epätasapainon korjaamiseen, luonnonym
päristöihin ja taajamaympäristöihin panostamiseen, osaamis-ta
louteen, Euroopan laajuisten verkkojen tukemiseen ja EU:n ener
giahuollon kestävyyden varmistamiseen.

27.
toteaa, että yli 90 prosenttia EIP:n toiminnasta kohdistuu
Eurooppaan mutta pankilla on merkittävä rooli EU:n ulko- ja
kehitysyhteistyöpolitiikkojen taloudellisen ulottuvuuden toteut
tamisessa, mitä alueiden komitea pitää myönteisenä.

28.
korostaa, että EIP:n tarjoaman rahoituksen merkitys on
kasvanut 1990-luvun lopulta lähtien. Tämä ilmeni luotonannon
kasvuna viime vuosikymmenellä ja etenkin finanssikriisin aikana
4–5 viime vuotena.

29.
toteaa, että EIP:n vuotuinen luotonanto kasvoi viime
vuosikymmenen puoliväliin mennessä 45 miljardiin euroon
vuoden 1998 tasosta, joka oli 10 miljardia ecua, ja ponnahti
vuonna 2011 (huippuvuosi) 79 miljardiin euroon sen kompen
soimiseksi, että yksityiset sijoitukset ovat vähentyneet kriisin
aikana. Voimassa olevan lainakannan arvo oli kohonnut vuoden
2011 loppuun mennessä yli kolmanneksella 395 miljardiin eu
roon. EIP hoiti ratkaisevan tärkeää tehtävää tarjotessaan pää
omaa kaikkialle EU:hun ja tukiessaan investointeja useissa vai
keuksiin joutuneissa euroalueen maissa, kuten Kreikassa, Portu
galissa ja Espanjassa.

30.
suhtautuu myönteisesti pääoman kasvattamiseen 10 mil
jardilla eurolla. Tämän ansiosta EIP voi lisätä luotonantoa jopa
60 miljardia euroa.

31.
korostaa sen arvoa, että EU:lla on käytettävissään tällaista
varallisuutta, jonka avulla voidaan reagoida muuttuviin olosuh
teisiin joustavasti ja nopeasti sekä mukauttaa ja kehittää uusia
tukiohjelmia tarpeiden mukaisesti. Komitea tähdentää, että ny
kyisessä talousilmastossa EU:lla on tärkeää olla instituutio, joka
tekee politiikkalähtöisiä investointeja EU:n ydintavoitteiden saa
vuttamiseksi siltä pohjalta, että pyritään välttämään tappioita
eikä maksimoimaan voittoja.
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32.
onnittelee Euroopan komissiota ja EIP:tä sen johdosta,
että ne ovat luoneet koko joukon innovatiivisia rahoitusvälineitä
vuosina 2007–2013 ja vakiinnuttaneet sen periaatteen, että EUrahoituksella on tällaisiin rahoitusvälineisiin liittyen selvä rooli ja
se voi tuottaa niiden avulla lisäarvoa perinteisen avustusmuotoi
sen rahoituksen lisäksi ja täydennykseksi. Komitea toteaa, että
jäsenvaltioissa – Irlantia ja Luxemburgia lukuun ottamatta –
luotiin vuoden 2011 loppuun mennessä kaikkiaan 592 innova
tiivista rahoitusvälinettä.

33.
pitää EIP:n käyttöönottamia uusia ”puitelainoja” ja ”ra
kenneohjelmien lainoja” hyvinä välineinä. Ne voivat osoittautua
erittäin tärkeiksi paikallis- ja alueyhteisöjen rahoituksen kannal
ta, sillä niiden avulla voidaan rahoittaa sijoitussalkkuja ja ylittää
siten hankkeen kokoa koskeva kynnys (yleensä lainan vähim
mäismäärä on 25 miljoonaa euroa).

34.
kehottaa Euroopan komissiota tutkimaan mahdollisuuk
sia laajentaa tällaista lähestymistapaa koskemaan myös EU:n
talousarviota, jotta rahoitusvälineiden yhteydessä voitaisiin ”ar
vopaperistaa” pienistä hankkeista koostuvia paketteja (eli muun
muassa laskea liikkeeseen hankejoukkolainoja, jotka Eurooppaneuvosto hyväksyi kesäkuussa 2012 antamissaan päätelmissä,
joissa sovittiin myös pilottivaiheen hankkeesta nykyisen rahoi
tuskehyksen aikana ja joissa Verkkojen Eurooppa -väline maini
taan esimerkkinä mahdollisesta kohteesta vuosina 2014–2020).

35.
on tyytyväinen toimiin, joita toteutetaan vahvan ja tiiviin
yhteistyösuhteen solmimiseksi EIP:n ja alueiden komitean välillä,
sillä EIP:llä on yhä tärkeämpi rooli taloudellisten investointien
tukemisessa paikallis- ja alueyhteisötasolla.

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksien sekä innova
tiivisten rahoitusvälineiden käytön pullonkaulat
36.
myöntää, että kun vuosien 2007–2013 rakennerahastoohjelmissa on otettu käyttöön innovatiivisia rahoitusvälineitä,
on esiintynyt lastentauteja. Tämä ilmenee Euroopan komission
ulkopuolisella taholla teettämästä arviointiraportista, joka käsit
telee edistymistä rakennerahastoista osarahoitettavien rahoitus
järjestelyjä koskevien välineiden rahoituksessa ja täytäntöönpa
nossa.

37.
katsoo, että tällaisten välineiden vähäiseen suosioon ovat
syynä mm. tiedon puute tarjolla olevista mahdollisuuksista ja
niiden puutteellinen ymmärtäminen, avustusten sijaan rahoitus
välineiden käyttöön suuntautuvan ”kulttuurinmuutoksen” tarve
hallintoviranomaisten keskuudessa (mukaan luettuna asennoitu
minen riskiin), käsitys välineiden ja osallistumistapojen moni
mutkaisuudesta sekä huoli sääntelykehyksen, mm. valtiontuki
lainsäädännön, monimutkaisuudesta.
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38.
toteaa, että kaupungit ja taajama-alueiden viranomaiset
kantavat erityistä huolta JESSICA-ohjelman välineiden kehityk
sestä ohjelmakaudella 2007–2013; se liittyy etenkin ohjelmia
hallinnoivien viranomaisten ja kaupunkien hallinnon välisiin
jännitteisiin. Komitea pitääkin myönteisenä, että ehdotuksissa
kaudella 2014–2020 sovellettaviksi asetuksiksi selvennetään ja
laajennetaan mahdollisuuksia ala-alueita koskevien ohjelmien
laadintaan ja ”yhdennettyihin alueellisiin investointeihin”, minkä
odotetaan merkitsevän sitä, että kaupungit ja taajama-alueet pys
tyvät tulevaisuudessa paremmin kehittämään JESSICA-ohjel
maan liittyviä toimia.

39.
huomauttaa, että kuulemisvaiheessa esitettiin sellaisia nä
kemyksiä, että EIP:n olisi vahvistettava rooliaan ja tuettava sijoi
tustensa avulla ”riskipitoisempia” hankkeita ja aloitteita.

40.
korostaa, että on tärkeää tukea uutta ja kehittyvää tek
nologiaa, mm. poliittista painopistealaa, joka liittyy kehitystä
vauhdittavan keskeisen teknologian edistämiseen EU:ssa (esim.
fotoniikan ala). Komitea kehottaa Euroopan komissiota ja EIP:tä
varmistamaan, että uutta ja kehittyvää teknologiaa priorisoidaan
kaudella 2014–2020 PPP:iden ja InFIen yhteydessä riittävän voi
makkaasti osana pidemmän aikavälin eurooppalaista investoin
tikehitystä.

EU-tason välineiden (myös yhteiseen strategiakehykseen kuu
luvien rahastojen) yksinkertaistaminen, virtaviivaistaminen ja
tehostaminen
41.
huomauttaa, että kaudella 2007–2013 on kehitetty –
hämmentävästi ja tapaus tapaukselta – laaja kirjo erilaisia aihe
kohtaisia välineitä, kun eri pääosastot ovat pyrkineet luomaan
uusia rahoitusvälineitä.

42.
pitää tervetulleena Euroopan komission pyrkimyksiä vir
taviivaistaa ja yksinkertaistaa käytettävissä olevien InFIen kirjoa
kaudella 2014–2020.

43.
suhtautuu myönteisesti InFIen soveltamisalan laajentami
seen (8) kaudella 2014–2020 (kuten ehdotetun yhteisiä säännök
siä koskevan asetuksen 32–40 artiklassa säädetään) niin, että
niitä voidaan käyttää kaikentyyppisissä hankkeissa, kaikkien
kumppanuussopimuksiin ja toimenpideohjelmiin sisältyvien te
maattisten tavoitteiden ja investointiprioriteettien osalta sekä
kaikissa yhteiseen strategiakehykseen kuuluvissa rahastoissa. Ko
mitea odottaa, että näitä säännöksiä aletaan soveltaa hyvin laa
jasti, maaseudun kehittämisohjelmat ja merialueohjelmat mu
kaan luettuina.

44.
suhtautuu erityisen myönteisesti siihen, että hankkeita
voidaan jatkossa rahoittaa myös useasta lähteestä ja että eri
rahoitusvälineitä voidaan yhdistellä, minkä odotetaan auttavan
paikallisten ja alueellisten hankkeiden rahoittamisessa.
(8) Ks. ehdotetun yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen 32–40 artikla;
asetus koskee yhteiseen strategiakehykseen kuuluvia viittä rahastoa,
jotka ovat EAKR, ESR, koheesiorahasto, maaseuturahasto ja EMKR.
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45.
on tyytyväinen ehdotukseen COSME-ohjelmaan kuu
luvan innovatiivisille pk-yrityksille suunnatun tuen (9) sulautta
misesta pk-yrityksille suunnattuun Horisontti 2020 -puiteohjel
man riskinjakorahoitusvälineeseen. Tästä arvioidaan saatavan
t&k-investointeihin vipuvoimaa kaudella 2014–2020 yli 100
miljardia euroa, joka on noin 10 prosenttia vajeesta, joka on
täytettävä, jotta saavutettaisiin Eurooppa 2020 -strategiassa ase
tettu tavoitetaso eli 3 prosenttia bkt:stä.

52.
korostaa, että paikallis- ja alueviranomaiset osoittavat yhä
enemmän kiinnostusta useita alueita kattavien rahastojen luomi
seen makroaluestrategioiden puitteissa EIP:n kanssa (esim. Poh
joismaissa). Yhdistämällä rahastoja tällä tavoin, sen sijaan että
erilliset alueelliset rahastot toimisivat yksinään, voidaan edistää
riskin hajauttamista sekä osallistuvien rahastojen vipu- ja ker
rannaisvaikutusta.

46.
katsoo, että paikallis- ja aluetason on tiedostettava ny
kyistä paremmin EIP:n tuen tarjoamat mahdollisuudet, ja kehot
taa paikallis- ja aluehallintoa (mm. yhteisen strategiakehyksen
ohjelmia hallinnoivia viranomaisia) lähestymään EIP:tä entistä
aloitteellisemmin. Komitea kehottaa myös Euroopan komissiota
ja EIP:tä lisäämään tiedotustoimintaa olemassa olevien ja tarjou
tuvien uusien mahdollisuuksien esittelemiseksi.

Hankejoukkolaina-aloite

47.
ehdottaa, että alueiden komitea järjestäisi tässä tarkoituk
sessa vuosina 2013 ja 2014 sarjan yhteiskonferensseja esimer
kiksi alueiden Open Days -teemaviikolla. Komitea tähdentää, että
näihin tapahtumiin on tärkeää kutsua mukaan Euroopan julkis
oikeudellisten pankkien järjestö EAPB, KFW ja liikepankkisektori
sekä liike-elämän verkostojärjestöt.

48.
huomauttaa, että tuensaajien – etenkin pk-yritysten ja
mikroyritysten – yhteisenä huolena on, miten löytää oma tie
investointitukivälineiden viidakossa.

49.
toteaa, että useimmat pk-yritykset etsivät neuvoja ja ra
hoitusta ensisijaisesti oman paikallispankkinsa kautta. On siis
löydettävä tehokas väylä, jonka kautta lainarahoitusvälineet
(myös EIP:n rahoittamat ja EU:n talousarviosta rahoitettavat vä
lineet) saadaan yritysten ulottuville. Komitea kehottaa sovelta
maan innovatiivisia rahoitusvälineitä kehitettäessä tinkimättö
mämmin ”pienet ensin” -periaatetta.

50.
toteaa, että niissä maissa (esim. Saksassa), joissa julkisella
pankkisektorilla on vahva infrastruktuuri ja investoinnit tehdään
politiikkalähtöisesti, voidaan nähdä selvemmin yhteydet EU-po
litiikan kehityksen, uusien välineiden ja pk-yrityksille paikallis- ja
alueyhteisöjen tasolla tarjottavien palvelujen välillä.

51.
kehottaakin jäsenvaltioita ja paikallis- ja alueviranomaisia
kartoittamaan – etenkin EU:n talouden ohjaus- ja hallintaraken
teisiin parhaillaan tehtävien uudistusten yhteydessä – entistä
järjestelmällisemmin, miten EU:n, jäsenvaltioiden ja valtiota
alemman tason finanssi- ja pankkialan elimet voivat tehostaa
yhteistyötään kiinnittääkseen huomiota nimenomaan pk-yritys
ten sekä EU:n taloudessa luovasti/innovatiivisesti lisäarvoa tuot
tavien toimijoiden tukemiseen.
(9) Tämä kuului aikaisemmin kilpailukyvyn ja innovoinnin ohjelmaan
(CIP), ja siihen liittyi kaksi innovatiivista rahoitusvälinettä: kasvavien
ja innovatiivisten pk-yritysten rahoitustuki (GIF) ja pk-yritysten ta
kausjärjestelmä (SMEG).

53.
on tyytyväinen siihen, että EIP on mukana hankejoukko
laina-aloitteessa, jonka avulla pyritään auttamaan yksityisiä
hankkeiden vetäjiä laskemaan liikkeeseen joukkovelkakirjoja inf
rastruktuurihankkeiden rahoittamiseksi ja saamaan pääoma
markkinoilta rahoitusta yhteisösijoittajilta, kuten eläkerahastoil
ta.

54.
kehottaa jatkamaan hankejoukkolaina-aloitetta (Project
Bond Initiative, PBI) vuoteen 2020 ja laajentamaan kokeiluv
aiheesta (Euroopan parlamentin pyynnöstä) tehtävän arvioinnin
jälkeen sen soveltamisalaa niin, että se kattaa muitakin aloja
kuin vain Euroopan laajuiset verkot.

55.
kehottaa jakamaan parhaita käytäntöjä EU-tasolla ja ko
rostamaan mahdollisuuksia tehdä paikallis- ja alueyhteisöistä
luokituslaitosten arviointeja, jotta voitaisiin madaltaa niiden ris
kistatusta yksityistä rahoitusta etsittäessä.

56.
toistaa aiemmissa lausunnoissaan esittämänsä kehotukset,
joiden mukaan Euroopan komission tulisi tutkia mahdollisuutta
edistää ”kansalaisobligaatioiden” ja ”sosiaalivaikutteisten joukko
velkakirjalainojen” (jollaisia käytetään jo Yhdistyneessä kuningas
kunnassa ja Yhdysvalloissa) kehittämistä. Nekin ovat innovatii
visia rahoitusvälineitä, joilla voidaan tukea EU:n tavoitteiden
saavuttamista.

57.
suhtautuu myönteisesti ennakkoarviointien säännönmu
kaiseen soveltamiseen, jotta voidaan osoittaa, että on perusteltua
kohdentaa julkisia toimia tällaisia rahoitusvälineitä hyödyntäviin
hankkeisiin.

58.
suosittaa, että Euroopan komissio antaisi lisävalaistusta
valtiontukisääntöjen soveltamisesta innovatiivisiin rahoitusväli
neisiin esimerkiksi laatimalla vakiomuotoisia ja käyttövalmiita
malleja, joiden avulla vastataan tähän liittyviin kysymyksiin. Li
säksi Euroopan komissio ja EIP voisivat tehostaa paikallis- ja
alueviranomaisille suunnattua teknistä apua näissä asioissa.
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Toissijaisuusperiaate ja suhteellisuusperiaate
59.
toteaa, että toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteita koskevilla pohdinnoilla ei ole kovin suurta mer
kitystä tässä lausunnossa, koska se ei ole vastaus Euroopan komission säädös- tai toimintapolitiikkaehdo
tukseen.
60.
korostaa kuitenkin, että on tärkeää varmistaa, että EU-tason toimet toteutetaan täydentävyys- tai
lisäarvoperiaatteen mukaisesti. Komitea on tyytyväinen siihen, että tämä periaate vahvistetaan EU:n uudessa
varainhoitoasetuksessa rahoitusvälineisiin sovellettavien sääntöjen yhteydessä.

Bryssel 11 päivänä huhtikuuta 2013
Alueiden komitean
puheenjohtaja
Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
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Alueiden komitean lausunto aiheesta ”Vahvempi eurooppalainen teollisuus talouden kasvua ja
elpymistä varten”
(2013/C 139/03)

ALUEIDEN KOMITEA

— korostaa, että teollisuuspolitiikasta on tehtävä yksi yhteisön peruspilareista ja määriteltävä se todelli
seksi poliittiseksi painopisteeksi, jonka puolesta poliittinen sitoutuminen on yhtä vahvaa kuin kohee
sion, infrastruktuurien tai maatalouden suhteen.
— katsoo, että Euroopan komission on teollisuuspolitiikan alalla hyödynnettävä kaikki Lissabonin sopi
muksen tarjoamat mahdollisuudet, jotka määritellään Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuk
sen 173 artiklassa.
— tukee näin ollen Euroopan parlamentin ehdotusta perustaa ohjausryhmä, jotta kootaan yhteen eu
rooppalaisen ja kansallisen tason ja alue- ja paikallisyhteisöjen osaaminen sekä tällä hetkellä kaikille
tasoille ja aloille hajautuneet resurssit.
— huomauttaa, että monet alue- ja paikallisviranomaiset ovat jo asettaneet taloudellisen, sosiaalisen ja
ympäristöä koskevan innovoinnin kehitysstrategioidensa keskipisteeseen. Niillä on verkostoja ja ko
kemusta, joita tarvitaan pk-yritysten kehityksen kannalta välttämättömien innovaatioekosysteemien
kehittämiseen.
— ehdottaa pk-yritysten rahoittamiseen tarkoitettujen ”hankejoukkolainojen” liikkeeseenlaskua, jotta vah
vistetaan pk-yritysten ja keskikokoisten yritysten tukemiseen tähtääviä alueellisia investointirahastoja ja
lujitetaan eurooppalaista riskipääoma-alaa, joka tukeutuu alueisiin.
— ehdottaa, että alueellisista innovaatiosuunnitelmista tehdään innovaatioita ja teollisuuden kehittämistä
koskevia alueellisia suunnitelmia.
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Viiteasiakirja

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja
sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle – Vahvempi eurooppalainen teollisuus
talouden kasvua ja elpymistä varten

17.5.2013

COM(2012) 582 final

I.

POLIITTISET SUOSITUKSET

ALUEIDEN KOMITEA

1.
pitää tervetulleena komission tiedonantoa, joka vahvistaa
selkeästi teollisuuden välttämättömyyden.

Yleistä
2.
Euroopan teollisuus, jossa viennin sekä tutkimuksen ja
kehittämisen yksityisten menojen osuus on 80 prosenttia, on
edelleenkin Euroopan johtotähti globalisaatiossa. Teollisuudella
on yhä vahva heijastusvaikutus koko talouteen erityisesti työlli
syyden kannalta (se työllistää 35 miljoonaa henkeä) ja palvelu
toimintoihin kohdistuvien vaikutusten kannalta.

3.
Viime aikoina Euroopan tuotantokapasiteetti on kuitenkin
heikentynyt, unionin sisäiset erot ovat kasvaneet ja toimintojen
siirrot ja eurooppalaisten yritysten kilpailukyky ovat herättäneet
yhä enemmän huolta.

4.
Euroopan unioni on rakennettu Euroopan hiili- ja teräs
yhteisön ympärille. Meneillään oleva talous- ja finanssikriisi vah
vistaa ajatusta siitä, että Euroopan unionin hyvinvointi ja kes
tävyys riippuvat unionin kyvystä säilyttää vahva tuotantoteolli
suus edistämällä uutta, yhdistävää teollisuusmallia, joka perustuu
innovointiin sekä uuteen teknologiaan tehtävien investointien
lisäämiseen ja vahvistaa unionin paikkaa maailmantaloudessa.
Tätä varten Euroopalla – teollisen vallankumouksen kehdolla –
on teollisuuden uudistamisen kannalta välttämättömiä taloudel
lisia, kulttuurisia, tieteellisiä ja poliittisia etuja: muun muassa
laajat, yli 500 miljoonan hengen markkinat, koulutetut ja am
mattitaitoiset työntekijät, toiseksi tärkein valuutta maailmassa,
hyvin menestyviä yrityksiä lähes kaikilla aloilla ja vakaat poliit
tiset puitteet.

5.
Tämä puhuu sen puolesta, että teollisuuspolitiikasta on
tehtävä yksi unionin rakentamisen peruspilareista ja määriteltävä
se todelliseksi poliittiseksi painopisteeksi, jonka puolesta poliit
tinen sitoutuminen on yhtä vahvaa kuin koheesion, infrastruk
tuurien tai maatalouden suhteen.

6.
Tämä pyrkimys on yhä ilmeisempi, vaikka EU:n jäsenval
tiot eivät sitä aina kannata. Tästä osoituksena ovat suhteettomat
leikkaukset, joita esitettiin Eurooppa-neuvostossa seuraavasta
monivuotisesta rahoituskehyksestä käytyjen neuvotteluiden yh
teydessä teollisuuden kannalta erityisen keskeisille aloille, kuten
tutkimukseen ja innovointiin (Horisontti 2020) ja Euroopan
laajuisiin infrastruktuureihin (Verkkojen Eurooppa -väline).

7.
Komitea katsoo, että Euroopan komission on teollisuus
politiikan alalla hyödynnettävä kaikki Lissabonin sopimuksen
tarjoamat mahdollisuudet, jotka määritellään Euroopan unionin
toiminnasta tehdyn sopimuksen 173 artiklassa. Erityisesti sen
tulisi käyttää mahdollisuutta ”tehdä aiheellisia aloitteita [jäsen
valtioiden] yhteensovittamisen edistämiseksi [teollisuuspolitiikan
alalla], erityisesti aloitteita, joilla on tarkoitus vahvistaa suunta
viivoja ja indikaattoreita, järjestää parhaiden käytäntöjen vaihtoa
sekä valmistella tarvittavat tekijät säännöllistä seurantaa ja arvi
ointia varten”.

8.
Komitea tukeekin Euroopan parlamentin ehdotusta perus
taa ohjausryhmä, jotta kootaan yhteen eurooppalaisen ja kan
sallisen tason ja alue- ja paikallisyhteisöjen osaaminen sekä tällä
hetkellä kaikille tasoille ja aloille hajautuneet resurssit.

9.
Komission mukaan teollisen pohjan vahvistaminen siten,
että sen osuus kasvaa 20 prosenttiin bkt:stä, edellyttää kuutta
prioriteettitoimintalinjaa: edistynyt valmistusteknologia, kehi
tystä vauhdittava keskeinen teknologia, biopohjaiset tuotteet,
kestävä teollisuuspolitiikka sekä kestävät rakennukset ja raakaaineet, saastuttamattomat ajoneuvot ja älykkäät verkot. Komis
sion tiedonanto jakautuu neljään pilariin.

Alueiden komitea
10.
on samaa mieltä siitä, että teollisuuden tilanteesta on
tullut vakava, minkä vuoksi komissio on täydentänyt keskipit
kän ja pitkän aikavälin ehdotuksiaan ehdotuksilla, joiden vaiku
tukset tuntuvat nopeammin.

11.
toteaa kuitenkin, että teollisuuden monissa EU:n jäsen
maissa kohtaamat ongelmat liittyvät rakenteellisiin syihin, joiden
vuoksi on tehtävä perusteellisia muutoksia teollisuuspolitiikan
suunnitteluun, hallinnointiin ja rahoitukseen. Muutoksia on
näin ollen nopeutettava, ja niihin on osoitettava haasteen vaa
tivuuden edellyttämät institutionaaliset ja taloudelliset resurssit.
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12.
on samaa mieltä siitä, että teollisuudelle myönteisten pe
rusedellytysten luominen ja investoinnit yrityksiin ja niiden eko
systeemiin ovat välttämättömiä kilpailukyvyn parantamiseksi ja
kestäväpohjaisen kasvun varmistamiseksi. Merkittävin haaste eu
rooppalaisten yritysten kilpailukyvyn kannalta onkin lisätä tuot
tavuutta resurssien, erityisesti henkilöstöresurssien, pitkäjänteistä
hallintaa tehostamalla. Pelkkien työvoimakustannusten sijaan tu
lisi painottaa elinikäistä oppimista, innovointia, kansainvälis
tymistä sekä vastuun ja hyödyn jakamista työntekijöiden kanssa.

13.
toteaa komission tavoin rahoituskriisin vaikuttavan reaa
litalouden rahoitukseen, mutta huomauttaa, että ”joukolla toi
menpiteitä” ei pystytä vastaamaan systeemiseen epätasapainoon.

C 139/13

20.
tukee vahvistetun teollisuuspolitiikan peruspilareita: in
vestoinnit innovaatioihin sekä paremmat edellytykset markki
noille pääsyyn ja pääoman, inhimillisen pääoman ja ammattitai
toisen työvoiman saantiin.

A. HELPOTETAAN INVESTOINTEJA UUTEEN TEKNOLOGIAAN
JA INNOVOINTIIN

21.
Monet alue- ja paikallisviranomaiset ovat jo asettaneet
taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristöä koskevan innovoinnin
kehitysstrategioidensa keskipisteeseen. Niillä on verkostoja ja
kokemusta, joita tarvitaan pk-yritysten kehityksen kannalta vält
tämättömien innovaatioekosysteemien kehittämiseen.

14.
painottaa osaamisen merkitystä eurooppalaisen teollisuu
den kehittämiseksi ja nykyaikaistamiseksi.

22.
Puhtaaseen tuotantoon tarkoitetut edistyneet teknologiat,
kuten ekologisesti kestävät raaka-aineet, ovat luonnollisesti si
doksissa teollisuuden ekologiseen lähestymistapaan, joka edistää
materiaalien kierrätystä ja energiansäästöä.

15.
korostaa, että tarvitaan kipeästi teollisuuden muutosten
inhimilliseen, sosiaaliseen ja alueelliseen ulottuvuuteen liittyviä
toimia.

23.
Rakennusalalla ja ekologisesti kestävillä raaka-aineilla on
myös vahva alueellinen perusta demonstroinnin ja julkisten in
vestointien suuntaamisen kannalta.

16.
panee merkille, että sisämarkkinoiden laajentuminen ei
tähän mennessä ole johtanut EU:n teollisuuspohjan vahvistumi
seen, ja pitää hämmästyttävänä sitä, ettei valuuttapariteettia mai
nita markkinoillepääsyn ehdoissa.

24.
Sähkö- ja myös hybridiajoneuvojen tulevaisuus on osa
uutta lähestymistapaa liikkuvuuteen, jolla tarkoitetaan uusia in
termodaalisuuden muotoja, jotka keskittyvät erityisesti rautatie
asemille. Lisäksi muutkin sähköajoneuvojen käyttötavat ovat
mahdollisia. Erityisesti on löydettävä uusia keinoja liikkumiseen
laajemmilla kaupunkien lähialueilla.

17.
pitää yrittäjyyden edistämistä hyvänä asiana, mutta ko
rostaa, että on yhtä tärkeää tukea teollisuusammatteja ja antaa
niille tunnustusta.

18.
kehottaa komissiota kehittämään analysointivalmiuksiaan
ja yrityksille suunnattuja tukivälineitä siten, että selvitetään mah
dollisuutta perustaa pk-yrityksen ja suuryrityksen väliin sijoit
tuva uusi mediaaniyrityksen (henkilökunnan lukumäärä
250–750 työntekijää ja liikevaihto alle 200 miljoonaa euroa)
luokka, jollaisen se on jo hyväksynyt elintarviketeollisuuden
alalla. Tämä yritysluokka voisi hyötyä mukautetusta tukitasosta,
joka olisi suuryritysten tukitasoa suurempi ja pk-yritysten tuki
tasoa pienempi.

19.
pitää valitettavana, että teollisuuspolitiikan alueellinen
ulottuvuus mainitaan vain ohimennen, vaikka kansalaiset elävät
ja kouluttautuvat juuri alueiden tasolla; siellä keksitään uusia
elämisen malleja, siellä ovat infrastruktuurit ja kauppafoorumit,
siellä kukoistavat verkostot ja yhteistyö ja siellä rakentuu luot
tamus, joka perustuu henkilöiden välisiin suhteisiin.

25.
Tämä on aihe, jossa alakohtaista lähestymistapaa ja ko
heesiokeskeistä lähestymistapaa voitaisiin lähentää toisiinsa, sillä
kestäväpohjainen aluesuunnittelu ja teollisuuden kehittäminen
ovat keskenään tiiviissä yhteydessä.

26.
Komitea kehottaa komissiota aikaistamaan teräsalan eu
rooppalaisen toimintasuunnitelman julkaisemista, jonka on tällä
hetkellä määrä tapahtua kesäkuussa 2013.

27.
Digitaalitaloudessa ja väestön vanhenemiseen liittyvissä
kysymyksissä alueemme muodostavat luonnollisen alustan ko
keiluille sekä julkisten ja yksityisten aloitteiden lähentämiselle.

28.
Kaikilla näillä aloilla Euroopan vahvuutena on sen kult
tuuri, joka on samalla sekä yhdessäeloa että monimuotoisuutta.
Tämä on tulevina vuosina keskeinen haaste talouden kehityk
sessä globaalilla tasolla.
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29.
kannattaa komission ehdottamaa alueellistettua älykkään
erikoistumisen strategiaa ja painottaa, että se kohdistuu kaikkiin
teollisuudenaloihin ja sen tulee tukea niiden rakennemuutosta
koko Euroopan unionin alueella.

käyttää kaikkialla maailmanmarkkinoilla. EU:n on luotava itsel
leen neuvottelukeinot sekä välineet, joilla varmistetaan näiden
ympäristöä, työturvallisuutta, työtapaturmien ennaltaehkäisyä
sekä sosiaalisia vähimmäisehtoja ja vähimmäistyöehtoja kos
kevien standardien noudattaminen, jotta eurooppalaiset tuotteet
voivat kilpailla yhtäläisin ehdoin globaaleilla markkinoilla.

30.
korostaa tarvetta edistää sellaista hankkeiden suunnitte
lua, jossa aluetason julkiset ja yksityiset kumppanit kootaan
yhteen, jotta ne voivat antaa hyödyllisen panoksensa EU:n suu
riin strategisiin valintoihin.

36.
yhtyy myös komission toiveeseen siitä, että voitaisiin
vähentää niitä verotuksellisia ja sosiaalisia eroja, jotka saattavat
eurooppalaiset alueet kilpailuun keskenään tuomatta dynamiik
kaa, joka loisi uutta rikkautta EU-tasolla.

Alueiden komitea

31.
katsoo, että tämän lähestymistavan on perustuttava EU:n
sisäisen yhteistyön periaatteeseen, jotta edistetään alueisiin tu
keutuvan innovoivan Euroopan syntyä.

32.
toistaa ehdotuksensa alueellisista sopimuksista, jotka
mahdollistavat hankkeeseen liittyvän yhteistyön eri tasojen or
ganisoinnin. Komitea ehdottaa tähän yhtenäistä ohjelma-asiakir
jaa, jonka avulla jäsenvaltio- ja paikallistason politiikkoja ja EU:n
alakohtaisia politiikkoja ja koheesiopolitiikkaa voidaan lähentää
toisiinsa alueellisella tasolla.

33.
ehdottaa, että näihin yhtenäisiin ohjelma-asiakirjoihin liit
tyvät investoinnit sisällytettäisiin Euroopan investointipankin
erityiseen lainapakettiin, jotta voitaisiin luoda uusia alueellisia
ekosysteemejä taloudellista ja sosiaalista innovointia varten.
Tämä voi tarjota erinomaisen keinon edistää innovatiivisia rat
kaisuja, tarjota yrityksille demonstraatioita sekä helpottaa yh
teenliittymien muodostamista aloilla, jotka edellyttävät uuden
laista kumppanuutta yritysten välillä. Näiden ekosysteemien,
jotka olisivat julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksia, tu
lisi pyrkiä kahteen tavoitteeseen: yritysten kilpailukyvyn paranta
miseen ja julkisen palvelun tehostamiseen (eli julkisten menojen
rationalisointiin).

37.
Strategiset alat, jotka komissio perustellusti tuo esiin,
voivat mullistaa sekä kulutustottumukset että tuotannon orga
nisoinnin, teollisuus- ja palvelusektoreiden sekä sektoreiden ja
toimialojen välisen nykyisen jaottelun sekä lopulta teollisuustuo
tantomme verkostoitumismuodot. Yritystemme valmistaminen
näihin uusiin olosuhteisiin on suuri haaste, joka edellyttää yh
teistyön lisäämistä niiden välillä, yhteenliittymien luomista ja
tietyissä tapauksissa julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuk
sia. Tulisi ennakoida ja tukea aloitteita, joilla pyritään sopeutu
maan uusiin vaatimuksiin – joita myös me olemme osaltamme
synnyttäneet –, jotta voidaan toimia sekä sisämarkkinoilla että
maailmanmarkkinoilla. Euroopan on luotava kaupallisen osaa
misen järjestelmä, joka vastaa sen teknologista kapasiteettia.

38.
Tällaisen markkinoille saattamisen kaupallisen osaamisen
järjestelmän on oltava yhteisten alueellisten foorumeiden yksi
ulottuvuus.

C. RAHOITUKSEN SAANTI JA PÄÄSY PÄÄOMAMARKKI
NOILLE

39.
Vaikka jäsenvaltioiden tilanteissa on eroja, Euroopassa
pääomamarkkinoilta hankitun rahoituksen osuus yritysten ra
hoituksesta on vain 7 prosenttia suhteessa bkt:hen verrattuna
35 prosenttiin Yhdysvalloissa.

B. MARKKINOILLE PÄÄSY

34.
Komissio tekee hyödykemarkkinoille pääsyn parantami
sesta yhden tärkeimmistä teollisuuspolitiikan edistäjistä. Sen eh
dotukset koskevat sekä markkinoiden laajentamista turvallisuusja puolustusaloilla ja lääkealalla että aiheita, jotka liittyvät stan
dardeihin ja teollis- ja tekijänoikeuksiin tai yrittäjyyden kehittä
miseen.

Alueiden komitea
35.
on yhtä mieltä komission kanssa siitä, että on tärkeää
luoda eurooppalaisia standardeja, joita sovelletaan EU:ssa ja puo
lustetaan maailmanmarkkinoilla, niin että eurooppalaisten yri
tysten kehittämät, esimerkiksi ympäristöalan innovaatiot eivät
rankaise niitä, vaan päinvastoin niitä voidaan vähitellen alkaa

40.
Komissio panee merkille, että kyseessä on heikkous, joka
on pyrittävä korjaamaan tukeutumalla sekä julkisen sektorin
tukeen että joukkoon toimenpiteitä, joilla pyritään helpottamaan
pääsyä pääomamarkkinoille.

Alueiden komitea
41.
huomauttaa, että on sovellettava kokonaisvaltaista lähes
tymistapaa valuuttaan ja rahoitukseen. Teollisuus, jonka syklit
ovat pidempiä ja tuotto kokonaisuudessaan alhaista, ei houkut
tele pääomaa, joka pyrkii välittömään korkeaan tuottoon. Inves
toinnit, joilla pyritään nopeasti korkeaan tuottoon, saattavat
vaikeuttaa yrityksen pitkäjänteistä kehittämistoimintaa.
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42.
pyytää tämän vuoksi, että teollisuuden rahoittaminen
asetettaisiin EU:n talous- ja rahoitusjärjestelmässä keskeiselle si
jalle.

teollisuuspolitiikan on tukeuduttava dynaamisiin työmarkkinoi
hin ja että ammatillinen liikkuvuus on tärkeä sopeutumismuut
tuja tässä prosessissa.

43.
ehdottaa pk-yritysten rahoittamiseen tarkoitettujen ”han
kejoukkolainojen” liikkeeseenlaskua, jotta vahvistetaan pk-yritys
ten ja keskikokoisten yritysten tukemiseen tähtääviä alueellisia
investointirahastoja ja lujitetaan eurooppalaista riskipääoma-alaa,
joka tukeutuu alueisiin.

50.
Komissio korostaa, että taloudellisen taantuman aikana
sisäinen joustavuus voi olla tehokas keino ylläpitää työllisyyttä
ja vähentää sopeutumisen kustannuksia.

44.
toistaa kannattavansa ”kansalaisobligaatioiden” kehittä
mistä ja käyttöönottoa teollisuuden kehityksen tukemiseksi pai
kallistasolla. Kansalaisobligaatioiden kautta EU:n tukemat hank
keet voisivat saada lisärahoitusta yksityishenkilöiltä tai julkisilta
tahoilta, jotka saisivat investoinneilleen varmaa ja kohtuullista
tuottoa.

45.
pyytää komissiota kehittämään rahoitusvälineitä, jotka
mahdollistavat teollisuudenalojen välisen ja EU:n sisäisen yhteis
työn edistämisen.

51.
Komissio huomauttaa, että vahva työmarkkinaosapuolten
vuoropuhelu on yhteinen piirre niissä maissa, joissa työmarkki
nat ovat selviytyneet kriisistä muita paremmin. Komitea kehot
taakin vahvistamaan työmarkkinaosapuolten osallistumista teol
lisuuspolitiikkaan sekä ilmaisee tukensa Euroopan parlamentissa
ehdotetulle direktiiville työntekijöille tiedottamisesta ja heidän
kuulemisestaan sekä rakennemuutoksen ennakoimisesta ja hal
litsemisesta.

52.
Komissio ehdottaa osaamiseen ja ammatilliseen koulu
tukseen investoimista rakennemuutosten tueksi sekä työvoimaja taitotarpeiden ennakoimista.

Alueiden komitea
46.
toistaa olevansa tyytymätön komission ehdotukseen,
jonka mukaan terästeollisuudelle ja synteettisten kuitujen val
mistajille annettavat alueelliset tuet katsotaan suoralta kädeltä
sisämarkkinoille soveltumattomiksi.

47.
arvioi, että talous- ja sosiaalikriisin yhteydessä julkiset
investoinnit ovat keskeinen osa globaalia kasvustrategiaa. Komi
tea tukeekin valtiontukijärjestelmien yleistä uudistamista yksin
kertaisempaan, avoimempaan ja joustavampaan suuntaan. Eu
roopan komission valtiontukipolitiikan uudelleenmuotoilun tu
lee myös tukeutua nykyistä taloudellisempaan lähestymistapaan,
jossa otetaan huomioon valtiontukien todelliset riskit, jotka liit
tyvät jäsenvaltioiden väliseen kauppaan kohdistuviin vaikutuk
siin sekä kilpailun vääristymiseen sisämarkkinoilla. Samaten on
kiinnitettävä enemmän huomiota julkisten menojen laatuun
sekä varsinkin mahdollistettava makrotaloudellista valvontaa
koskevissa EU:n säännöissä infrastruktuuriin tai innovointiin
kohdistuvien julkisten investointien eriyttäminen kirjanpidossa
julkisista toimintakustannuksista.

48.
kehottaa pohtimaan alakategorian perustamista Basel II
-sopimusten yhteyteen, jotta pankkilaitosten olisi investoitava
vähähiiliseen talouteen ja käänteentekevien teknologioiden tuke
miseen ja tehtävä sosiaalisesti vastuullisia sijoituksia.

D. IHMISET AVAINASEMAAN

49.
Komissio muistuttaa työpaikkojen luomisen ensisijaisuu
desta ja huomauttaa, että kilpailukykyisen ja tehokkaan

53.
on yhtä mieltä siitä, että osaamisen hallinnointi on sekä
ehdottomasti tarpeen EU:n teollisen muutoksen onnistumiseksi
että keino suhdanteiden tasaamiseksi.

54.
toteaa, että näihin tavoitteisiin pääsemiseksi on voitettava
seuraavat esteet: nuorison vastahakoinen suhtautuminen teolli
suusammatteihin, korkea-asteen koulutuksen ja ammattikoulu
tuksen riittämätön ja uudet kehityssuunnat huomiotta jättävä
ohjaus ja kehittäminen, teollisuuden tulevaisuudennäkymiä ja
teollisuusstrategiaa koskevan eurooppalaisen lähestymistavan ja
keskustelufoorumin puuttuminen sekä sellaisten kysymysten
siirtäminen asiantuntijakomiteoihin, jotka kuuluisivat työmark
kinaosapuolten väliseen vuoropuheluun ja alueelliseen vuoro
puheluun.

55.
katsoo, että muutokset eivät ole onnettomuuksia, vaan
perustavanlaatuinen tekijä EU:n teollisessa muutoksessa.

56.
ehdottaa, että osaamisen ja muutosten ennakoiva hallin
nointi otetaan teollisuusstrategian olennaiseksi osatekijäksi kai
killa tasoilla.

57.
katsoo, että EU:n ulkopuolisiin maihin vientiä harjoitta
vien pk-yritysten määrän lisäämiseksi tarvitaan nykyistä vah
vempaa osaamista tietotekniikan ja kielten aloilla. Komitea ke
hottaa komissiota selvittämään tarkemmin, miten suuria puut
teita jäsenvaltioiden pienemmillä yrityksillä on näillä aloilla.
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58.
korostaa paikallistason roolia työllisyyden/koulutuksen
koordinoinnissa ja teollisuuden muutoksessa.

59.
vahvistaa tässä yhteydessä tukevansa Euroopan globali
saatiorahaston säilyttämistä, sillä sen avulla voidaan parantaa
valtioiden sekä alue- ja paikallisyhteisöjen valmiuksia pitää krii
sin vaikutukset hallinnassa ja edistää aktiivisten työmarkkinatoi
menpiteiden toteuttamista rakenneuudistusten vuoksi vaikeuk
siin joutuneiden työntekijöiden hyväksi. Komitea katsoo, että
Euroopan globalisaatiorahastoa voitaisiin täydentää muutoksiin
sopeutumisrahastolla, jotta tuetaan osaamisen kehittymistä ja
teollisuuden muutosprosessia. Ensi alkuun voitaisiin harkita,
että tietty osuus rakennerahastojen ja Horisontti 2020 -ohjel
man määrärahoista suunnattaisiin muutoksiin sopeutumiseen.
Komitea korostaa lisäksi, että yritysten, valtioiden ja alueiden
yhteiskunnallisten toimijoiden tulee puuttua tilanteeseen mah
dollisimman varhaisessa vaiheessa ennen rakenneuudistusta ja
aloitteellisesti siten, että rakenneuudistukset voidaan välttää tai
ainakin niiden vaikutuksia työllisyyteen voidaan vähentää tai
että ylikapasiteetin edellyttämiä muutoksia voidaan vielä muo
kata ja tarkistaa.
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60.
ehdottaa, että Euroopan unioni järjestäisi paikallistason
tapahtumia, joilla edistetään teollisuuden arvostusta unionin
nuorison keskuudessa.
E. HALLINTOTAPA

Alueiden komitea
61.
on samaa mieltä siitä, että EU:n ja jäsenvaltioiden poli
tiikkoja on koordinoitava entistä paremmin teollisuuden hyväk
si.
62.
korostaa tarvetta asettaa sosiaalinen ja alueellinen vuoro
puhelu keskeiseen asemaan tässä dynamiikassa kaikilla tasoilla.
63.
ehdottaa, että tätä tarkoitusta varten luodaan resurssiver
kosto, jonka avulla voidaan ruokkia demokraattista keskustelua
teollisuuden tulevaisuudesta.
64.
kannattaa alueiden ottamista mukaan älykkään erikois
tumisen strategian toteuttamiseen.
65.
ehdottaa, että alueellisista innovaatiosuunnitelmista teh
dään innovaatioita ja teollisuuden kehittämistä koskevia alueel
lisia suunnitelmia.

Bryssel 11. huhtikuuta 2013
Alueiden komitean
puheenjohtaja
Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
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Alueiden komitean lausunto aiheesta ”Unionin suuntaviivat valtiontuesta vaikeuksissa olevien
yritysten pelastamiseksi ja rakenteiden uudistamiseksi”
(2013/C 139/04)

ALUEIDEN KOMITEA

— katsoo, että yritysten pelastamiseen ja rakenteiden uudistamiseen osoitettavat valtiontuet eivät saisi
haitata sellaisten yritysten poistumista markkinoilta, joilla ei ole tulevaisuudennäkymiä, ja aiheuttaa
näin ”erittäin kilpailukykyisen sosiaalisen markkinatalouden” periaatteiden vastaisia vaikutuksia, jotka
ovat haitallisia niin vapaalle kilpailulle kuin kuluttajille ja veronmaksajille. Tuet voivat sen sijaan olla
hyödyllisiä pyrittäessä auttamaan rakenteellisesti kannattavia yrityksiä selviämään epävakauskaudesta,
ylläpitämään työllisyyttä ja teollista osaamista sekä turvaamaan elinkeinotoiminta tietyllä alueella.
— ehdottaa, että otetaan käyttöön vähämerkityksisyysraja, jota sovelletaan yritysten pelastamiseen ja
rakenteiden uudistamiseen tarkoitettujen valtiontukien ilmoittamiseen.
— ehdottaa, että pelastamistukitoimenpiteiden enimmäiskesto olisi kuusi kuukautta, jota voidaan jatkaa
toisella kuuden kuukauden jaksolla.
— kannattaa erityisten vastasuoritteiden määrittämistä julkisyhteisöjen poikkeuksellisille rahoitusosuuksil
le. Yksi voisi olla osinkojen maksukielto rakenneuudistusjakson aikana.
— ehdottaa, että voimassa olevan rakennerahastoista annetun yleisasetuksen 57 artiklan mukaista toi
mien pysyvyyttä koskevaa lauseketta sovelletaan soveltuvin osin valtiontukiin. Artiklassa säädetään
tukien palauttamisesta siinä tapauksessa, että investointia ei ole ylläpidetty viiden vuoden tai, jos
kyseessä on pk-yritys, kolmen vuoden kuluttua.
— katsoo, että yhdelle yritykselle myönnettävän pelastamis- ja rakenneuudistustuen suurin mahdollinen
yhteismäärä, joka vuonna 2007 vahvistettiin 10 miljoonaksi euroksi, tulee nostaa 15 miljoonaan
euroon inflaation ja muiden asianomaisten tekijöiden (mm. bkt:hen ja työttömyyteen kohdistuvan
vaikutuksen) huomioon ottamiseksi.
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Esittelijä

Christophe ROUILLON (FR, PSE), Coulainesin kunnanjohtaja

Viiteasiakirja

Komission tiedonanto
Yhteisön suuntaviivat valtiontuesta vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseksi ja raken
neuudistukseksi (EUVL C 244, 1.10.2004, s. 2)

POLIITTISET SUOSITUKSET

ALUEIDEN KOMITEA

Yleistä
1.
painottaa, että vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseksi
ja rakenteiden uudistamiseksi tarkoitettua valtiontukea kos
kevien suuntaviivojen uudistaminen on osa EU:n valtiontukipo
litiikan uudenaikaistamiseen tähtäävää yleistä uudistusta. Komi
tea esitti yleisuudistuksesta antamassaan lausunnossa (1) vaa
timuksia, jotka pätevät soveltuvin osin tässäkin yhteydessä. Niitä
ovat ennen kaikkea sääntöjen yksinkertaistaminen huomattavas
ti, niiden käytännön soveltamisen parantaminen ja menettelyjen
nopeuttaminen tai jopa vähentäminen sekä keskittyminen ta
pauksiin, joilla on voimakkaat vaikutukset sisämarkkinoihin.

2.
korostaa vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseksi ja
rakenteiden uudistamiseksi tarkoitetun valtiontuen merkitystä
alue- ja paikallisyhteisöille, kun ajatellaan toisaalta tukiin liittyviä
haasteita alueellisen, taloudellisen ja sosiaalisen yhteenkuuluvuu
den näkökulmasta mutta toisaalta myös siksi, että alue- ja pai
kallisyhteisöt ovat merkittäviä tällaisten tukien tarjoajia.

3.
katsoo näin ollen ja huolimatta siitä, että valtiontukisään
nöt kuuluvat Euroopan unionin yksinomaiseen toimivaltaan
eikä toissijaisuusperiaatetta siten sovelleta, että alue- ja paikallis
yhteisöjen osallistuminen suuntaviivojen tarkistamiseen on hyö
dyllistä taloudellisen ja sosiaalisen tilanteen näkökulmasta ja
demokraattisen oikeutuksen kannalta. Se on myös monitasoisen
hallinnon periaatteiden mukaista.

4.
muistuttaakin, että alue- ja paikallisyhteisöt, jotka ovat
osaltaan vastuussa työllisyyspolitiikasta ja rakenneuudistusta lä
pikäyvien yritysten tukemisesta, osallistuvat aktiivisesti myös
toimenpiteisiin, jotka liittyvät koulutukseen, ammatilliseen kou
(1) CdR 1528/2012.
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lutukseen, urakehityksen turvaamiseen sekä työssäkäyntialueiden
elvyttämiseen ja joilla vastataan rakenneuudistusten ennakoinnin
ja tukemisen tarpeeseen.

5.
on tyytyväinen Euroopan komission 28. syyskuuta 2012
tekemään päätökseen pidentää toistamiseen vuoden 2004 suun
taviivojen soveltamisaikaa ja järjestää keväällä 2013 toinen kuu
leminen niiden tarkistamisesta. Soveltamisajan jatkaminen ja
uusi kuulemismenettely mahdollistavat sen, että voidaan ottaa
huomioon yleisen valtiontukiuudistuksen periaatteet ja ottaa
kaikki sidosryhmät paremmin mukaan tähän tarkistustyöhön.
Lyhytkestoiseen, joulukuun 2010 ja helmikuun 2011 välisenä
aikana toteutettuun ensimmäiseen kuulemiseen (2) vastasi vain
19 jäsenvaltiota ja 9 järjestöä eikä yhtään alue- ja paikallisyhtei
söä. Komitea katsookin, että alueiden komitea tulisi kutsua vi
rallisesti osallistumaan toiseen, keväällä 2013 järjestettävään
kuulemiseen, jotta saataisiin kuuluviin Euroopan alue- ja pai
kallisyhteisöjen yhteinen kanta.

6.
katsoo lisäksi, että jatkamalla nykyisten suuntaviivojen so
veltamista voidaan ottaa opiksi kriisin vaikutuksista vaikeuksissa
olevien yritysten pelastamiseen ja rakenteiden uudistamiseen tar
koitettuun valtiontukipolitiikkaan. Komitea hämmästelee tässä
yhteydessä sitä, ettei komission kertomuksessa (3) valtiontukien
tulostaulun vuoden 2012 päivityksestä mainita erikseen vaike
uksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistuksiin
tarkoitetun valtiontuen määrän kehitystä ja että analyysi kriisin
vaikutuksista valtiontukiin on rajattu vain rahoitusalan tukiin.
Komissio erottaa toisistaan muun kuin kriisituen, jonka määrä
oli 64,3 miljardia euroa vuonna 2011 (0,5 % EU:n bkt:sta), ja
rahoitusalan tuen, jonka määrä oli 714,7 miljardia euroa
vuonna 2011 (5,7 % EU:n bkt:sta).

7.
katsoo kuitenkin, ettei vaikeuksissa olevien yritysten julki
sen tuen mahdollisuutta saa missään tapauksessa rajata ainoas
taan kriisiaikoihin. Yritysten pelastamis- ja rakenneuudistustukea
koskevat suuntaviivat ovat osoittaneet toimivuutensa vuodesta
1994 erilaisissa taloudellisissa tilanteissa ja ovat auttaneet lähes
tymään tavoitetta, joka on sellaisen Euroopan laajuisen kehyk
sen määrittely, jossa voidaan tarkasti asetetuin edellytyksin suo
jella työpaikkoja ja vaalia taloudellista, sosiaalista ja alueellista
yhteenkuuluvuutta. Suuntaviivojen vuonna 1994 ilmoitetut ja
vuosina 1999 ja 2004 vahvistetut tavoitteet pätevät siis edel
leen.
(2) http://ec.europa.eu/competition/consultations/2010_restructuring_
aid/index.html
(3) COM(2012) 778 final, 21.12.2012.
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8.
toistaakin jo vuonna 2004 (4) esittämänsä vastalauseensa
sille, että tavoitteeksi asetetaan valtiontukien vähentäminen
kauttaaltaan suhteessa bkt:hen (mainittu nykyisten suuntavii
vojen kohdassa 3).

9.
katsoo, että määrärahoja pitää kohdentaa nimenomaisesti
rakenteellisiin uudistuksiin siten, että näin kehittyy innovatiivista
ja bisneskilpailussa menestymään kykenevää yritystoimintaa.
Yritysten pelastamiseen ja rakenteiden uudistamiseen osoitetta
vat valtiontuet eivät saisi haitata sellaisten yritysten poistumista
markkinoilta, joilla ei ole tulevaisuudennäkymiä, ja aiheuttaa
näin ”erittäin kilpailukykyisen sosiaalisen markkinatalouden” pe
riaatteiden vastaisia vaikutuksia, jotka ovat haitallisia niin va
paalle kilpailulle kuin kuluttajille ja veronmaksajille. Tuet voivat
sen sijaan olla hyödyllisiä, jos niiden tavoitteena on auttaa ra
kenteellisesti kannattavia yrityksiä selviämään epävakauskaudes
ta, ylläpitämään työllisyyttä ja teollista osaamista, turvaamaan
elinkeinotoiminta tietyllä alueella, hoitamaan mahdollisesti jul
kisen palvelun velvoitteita tai jopa ylläpitämään kilpailullista
markkinarakennetta monopoli- tai oligopolitilanteen sijasta
sekä auttaa Euroopan unionin kannalta strategista toimintaa
harjoittavia yrityksiä selviämään tilapäisistä vaikeuksista maa
ilmanlaajuisessa kilpailussa.
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resurssien käytössä (antamalla teknistä apua, lyhentämällä odo
tusaikoja, neuvomalla käyttämään resursseja mahdollisimman
tehokkaasti, toteuttamalla seurantaa ja laatimalla raportteja).

13.
toivoo, että kyseiselle elimelle (työryhmälle) luotaisiin
nykyistä muodollisempi ja pysyvämpi oikeusperusta, jotta se
voisi hoitaa tehtävänsä laillisin perustein ja tehokkaasti.

14.
katsoo, että työryhmän pohjalta voitaisiin luoda foorumi,
joka on tarkoitettu keskusteluun, koordinointiin ja jopa Euroo
pan komission ja sidosryhmien, erityisesti eritasoisten työmark
kinaosapuolten, väliseen neuvotteluun ja jossa valtiontukiasioita
voitaisiin käsitellä järkevästi ja realistisesti.

15.
toistaa tässä yhteydessä, että on tarpeen luoda uusia,
teollisuuspolitiikan kehityksen huomioon ottavia hallintomalleja.

10.
katsoo, että vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen
ja rakenteiden uudistamiseen tarkoitettuihin valtiontukiin sovel
lettavat säännöt kuuluvat olennaisena osana välineisiin, joiden
avulla Euroopan unioni pyrkii vastaamaan globalisaation tuo
miin haasteisiin. Komitea vahvistaa tässä yhteydessä tukevansa
Euroopan globalisaatiorahaston säilyttämistä, sillä sen avulla voi
daan parantaa valtioiden ja alueiden valmiuksia pitää kriisin
vaikutukset hallinnassa ja edistää aktiivisten työmarkkinatoimen
piteiden toteuttamista rakenneuudistusten vuoksi vaikeuksiin
joutuneiden työntekijöiden hyväksi.

11.
korostaa kuitenkin, että yritysten, valtioiden ja alueiden
yhteiskunnallisten toimijoiden tulee puuttua tilanteeseen mah
dollisimman varhaisessa vaiheessa ennen rakenneuudistusta ja
ennakoivasti siten, että rakenneuudistuksen vaikutuksia työlli
syyteen voidaan mahdollisuuksien mukaan vähentää tai että yli
kapasiteetin edellyttämiä muutoksia voidaan vielä muokata ja
tarkistaa.

16.
katsoo, että jos otetaan käyttöön menettelyjä, joiden mu
kaisesti valtiontuista kiinnostuneet sidosryhmät kävisivät Euroo
pan komission kuultavina kertomassa rakenneuudistuksiin liit
tyvistä huolenaiheistaan, olisi kuultava myös kilpailijoita, joihin
valtiontuki saattaa vaikuttaa haitallisesti.

17.
kehottaa Euroopan komissiota perustamaan tietokannan,
joka julkaistaan verkossa ja joka sisältää yksityiskohtaiset tiedot
kaikista valtiontuista EU-, valtio- ja aluetasolla. Tällainen hanke
voisi lisätä avoimuutta tukijärjestelmien täytäntöönpanossa, ja
sillä olisi kaksi tavoitetta: keventää hallinnollista taakkaa ja lisätä
julkisiin tukiin liittyvää poliittista vastuuvelvollisuutta.

Määritelmät ja suuntaviivojen soveltamisala (osa 2)
12.
pyytää, että Euroopan komission yksiköiden välinen työ
ryhmä on osallisena rakenneuudistuksissa. Komissio on koros
tanut työryhmän toiminnan tehokkuutta autoteollisuustapauk
sissa, joissa työryhmä on aktiivisesti neuvonut muun muassa
(4) CdR 518/2004 fin.

18.
kannattaa vaikeuksissa olevan yrityksen nykyisen mää
ritelmän (kohdat 10 ja 11) säilyttämistä, sillä se on osoittautu
nut toimivaksi vuodesta 2004 ja mahdollistaa myönnettyjen
tukien priorisoinnin mahdollisimman myöhäisessä vaiheessa eli
määrän pitämisen suhteessa pienempänä verrattuna tukien
myöntämiseen yrityksille, joiden keskipitkän aikavälin kannatta
vuus on vaarassa.
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19.
katsoo kuitenkin, että on selvennettävä yleisiin taloudel
lisiin tarkoituksiin liittyville palveluille tarkoitettujen valtiontu
kien ja yritysten pelastamiseen ja rakenteiden uudistamiseen
osoitettavien valtiontukien suuntaviivojen välistä vuorovaikutus
ta. On valitettavaa, että julkisesta palvelusta maksettavana kor
vauksena myönnettävää valtiontukea koskevissa Euroopan unio
nin puitteissa (2011) (5) todetaan seuraavaa: ”Tukea sellaisille
yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvien palvelujen tuottajille,
jotka ovat vaikeuksissa, arvioidaan valtiontuesta vaikeuksissa
olevien yritysten pelastamiseksi ja rakenneuudistukseksi annet
tujen yhteisön suuntaviivojen nojalla” (kohta 9). Tämä tarkoittaa
konkreettisesti sitä, että vaikeuksissa olevaan yritykseen, joka
voisi olla elinkelpoinen yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liitty
välle palvelulle maksettavien korvauksien ansiosta, tulisi tämän
järjestelyn johdosta soveltaa vaikeuksissa olevien yritysten pelas
tamiseksi ja rakenneuudistukseksi tarkoitettujen valtiontukien
järjestelmää, vaikka se on hallinnollisesti raskas ja edellyttää
valtiontukiin turvautumista. Komitea suosittaakin julkisesta pal
velusta maksettavana korvauksena myönnettävää valtiontukea
koskevien Euroopan unionin puitteiden kohdan 9 muuttamista.

20.
vastustaa ajatusta suuntaviivojen soveltamisalan rajaa
misesta yrityksiin, joihin sovelletaan muodollista maksukyvyttö
myysmenettelyä, sillä maksukyvyttömän yrityksen pelastamiseen
liittyy merkittäviä oikeudellisia riskejä ja pelastamistoimien on
nistuminen on varsinkin pk-yritysten kohdalla poikkeuksellista.
Lisäksi yritysten vaikeuksiin puuttuminen on joka tapauksessa
tehokkaampaa ennen velkoja koskevia menettelyjä.

21.
katsoo, että jako pelastamistukiin ja rakenneuudistus
tukiin (kohdat 15 ja 16) voidaan pitää ennallaan.

22.
ehdottaa, että otetaan käyttöön vähämerkityksisyysraja,
jota sovelletaan yritysten pelastamiseen ja rakenteiden uudis
tamiseen tarkoitettujen valtiontukien ilmoittamiseen. Näin voi
taisiin jättää lähtökohtaisesti tarkastelematta ne tuet, jotka eivät
vääristä kilpailua. Tämä auttaisi merkittävästi vähentämään
myös hallinnollista rasitetta, joka kohdistuu niin komission yk
siköihin, jäsenvaltioihin kuin alue- ja paikallisyhteisöihinkin. Yri
tysten pelastamis- ja rakenneuudistustukien vähämerkityksi
syyttä koskevat kynnykset voitaisiin määritellä esimerkiksi siten,
että takauksen määrä on 200 000 euroa pk-yritysten osalta ja
500 000 euroa muiden yritysten osalta. Muutoin pelastus- ja
rakenneuudistustuki voitaisiin sisällyttää yleisen ryhmäpoikkeus
asetuksen sovellusalaan silloin, kun ne koskevat pk-yrityksiä.
Tämä toimenpide antaisi viranomaisille mahdollisuuden rea
goida nopeasti sellaisten yritysten vaikeisiin ongelmiin, jotka
pienen kokonsa vuoksi eivät juurikaan vaikuta kilpailuun ja
kaupankäyntiin sisämarkkinoilla.
(5) EUVL C 8, 11.1.2012, s. 15–22.

17.5.2013

Pelastamistuki
23.
pyytää pidentämään pelastamistukitoimenpiteiden enim
mäiskestoa, joka on tällä hetkellä kuusi kuukautta (kohta 25).
Käytännön kokemukset ovat osoittaneet, että määräaika on
usein liian lyhyt, sillä jatkosuunnitelman laatiminen on moni
mutkaista erityisesti, jos suunnitelmaan sisältyy yritysosto. Li
säksi on otettava huomioon aika, jonka komissio tarvitsee ra
kenneuudistussuunnitelmien tutkimiseen ja joka voi kestää
useita kuukausia. Joskus tuesta ilmoittamisesta voi kulua vuosi
kin ennen kuin komission tekee päätöksensä. Komitea ehdottaa
kin, että pelastamistukitoimenpiteiden enimmäiskesto olisi kuusi
kuukautta, jota voidaan jatkaa toisella kuuden kuukauden jak
solla.

Vastasuoritteet
24.
katsoo, että komission tulee ottaa paremmin huomioon
omaisuuserien myynnistä muodostuvien vastasuoritteiden kiel
teiset vaikutukset. Tuensaajayritys voi nimittäin nykyisessä tilan
teessa joutua luopumaan tulevan kehityksensä kannalta olennai
sista omaisuuseristä. Vastasuoritteet saattavat myös vaikuttaa
haitallisesti kilpailuun, jos ne aiheuttavat tarjonnan supistumisen
asianomaisilla markkinoilla. Komitea vaatiikin tapauskohtaista
tarkastelua, jonka lähtökohtana on todellisiin kilpailun vääris
tymiin keskittyvä markkina-analyysi. Komitea ehdottaa, että
omaisuuserien myynnistä muodostuvat vastasuoritteet keskite
tään niihin markkinasegmentteihin, joissa on ylikapasiteettia.

25.
katsoo, että käyttäytymiseen perustuville vastasuoritteille,
joilla tarkoitetaan yritysten hallinto- tai strategiavalintoja eli esi
merkiksi laajentumis- ja hankintakustannusten kieltoa, mainon
takieltoa jne., tulisi antaa enemmän arvoa.

26.
kannattaa erityisten vastasuoritteiden määrittämistä jul
kisyhteisöjen poikkeuksellisille rahoitusosuuksille. Yksi voisi
olla osinkojen maksukielto rakenneuudistusjakson aikana.
Tämä ei ole vain moraalinen vaatimus, vaan lisäksi on tarpeen
estää rakenneuudistuksen rahoitusvastuun mahdollinen siirtymi
nen yksityistä pääomaa tarjoavilta valtiolle.

27.
ehdottaa, että voimassa olevan rakennerahastoista anne
tun yleisasetuksen 57 artiklan mukaista toimien pysyvyyttä kos
kevaa lauseketta sovelletaan soveltuvin osin valtio-, alue- ja pai
kallistason valtiontukiin. Artiklassa säädetään tukien palauttami
sesta siinä tapauksessa, että investointia ei ole ylläpidetty viiden
vuoden tai, jos kyseessä on pk-yritys, kolmen vuoden kuluttua.
Yritys, johon on sovellettu takaisinperintämenettelyä toiminto
jen muualle siirtämisen seurauksena, ei voi saada tukea raken
nerahastoista.

17.5.2013

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

28.
katsoo, että alihankkijoiden ja yritysten työntekijöiden
osuudet tulisi voida sisällyttää omien osuuksien laskelmaan, sillä
ne eroavat selvästi kaikenlaisista tukimuodoista ja osoittavat,
että yrityksen toimijat luottavat yrityksensä elinkelpoisuuteen.
Yrityksen rahoitusosuus
29.
kannattaa periaatetta, jonka mukaan yrityksen maksama
rahoitusosuus on välttämätön sen vastuullistamiseksi. Komitea
katsoo kuitenkin, että vaikeuksissa olevien yritysten on hankala
noudattaa tämänhetkisiä vähimmäisosuuksia (kohta 44), joita
edellytetään keskisuurilta yrityksiltä (vähintään 40 %) ja suurilta
yrityksiltä (vähintään 50 %). Vähimmäisosuuksissa ei myöskään
oteta huomioon eri alojen rahoitukseen liittyviä erityispiirteitä.
Komitea ehdottaakin, että komissio korvaa nykyiset kynnysarvot
vaihteluvälillä, jonka vähimmäismäärä on 20 prosenttia kes
kisuurissa yrityksissä ja 30 prosenttia suurissa yrityksissä, siten
että kunkin yrityksen tilannetta voidaan arvioida tapauskohtai
sesti.
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Yhdelle yritykselle myönnettävän pelastamis- ja rakenneuudis
tustuen suurin mahdollinen yhteismäärä
30.
katsoo, että yhdelle yritykselle myönnettävän pelastamisja rakenneuudistustuen suurin mahdollinen yhteismäärä, joka
vuonna 2007 vahvistettiin 10 miljoonaksi euroksi, tulee nostaa
15 miljoonaan euroon inflaation ja muiden asianomaisten teki
jöiden (mm. bkt:hen ja työttömyyteen kohdistuvan vaikutuksen)
huomioon ottamiseksi.
Kontrafaktuaalinen analyysi
31.
katsoo, että nykyisten suuntaviivojen liitteeseen sisältyvä
kontrafaktuaalinen analyysi ei ole tarkoituksenmukainen, kun
otetaan huomioon erittäin nopean reagoinnin tarve. Pelastusja/tai rakenneuudistusoperaatio valmistellaan hyvin nopeasti,
eikä eri skenaarioiden tieteellinen mallinnus voi silloin olla tär
keämpää kuin asiakkaiden, tavarantoimittajien, rahoituskumppa
nien ja työntekijöiden odottamat nopeat ratkaisut. Tästä syystä
ehdotetaan liitteen poistamista suuntaviivoista.

Bryssel 11. huhtikuuta 2013
Alueiden komitean
puheenjohtaja
Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
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Alueiden komitean lausunto aiheesta ”EU:n tuki pysyvälle muutokselle siirtymäyhteiskunnissa”
(2013/C 139/05)

ALUEIDEN KOMITEA

— jakaa komission käsityksen, että EU:n pitää sitoutua tukemaan siirtymävaiheessa olevia maita moni
puolisesti, kohdennetusti ja pitkäjänteisesti niiden uudistusprosesseissa tavoitteenaan vakauden sekä
tosiasiallisten ja pysyvien muutosten ja pysyvien demokraattisten rakenteiden aikaansaaminen.
— toteaa, että paikallis- ja alueviranomaisilla pitää olla keskeinen rooli siirtymäyhteiskunnissa toteutet
tavissa kestävällä pohjalla olevissa muutosprosesseissa, koska kyseisillä viranomaisilla on laaja koke
mus politiikan muotoilusta julkisten palvelujen avainaloilla.
— toteaa, että seuraavien kaltaiset haittatekijät estävät yleisesti kumppanivaltioiden paikallis- ja alueviran
omaisia toteuttamasta täysin mahdollisuuksiaan: taloudellisen itsehallinnon puute ja rajoitettu rahoi
tuskapasiteetti; paikallisdemokratian, avoimuuden ja kansalaisten osallistumisen alhainen kehitysaste;
niukka tietämys EU:n ohjelmien puitteissa paikallis- ja alueviranomaisille tarjolla olevasta taloudelli
sesta tuesta sekä puutteelliset valmiudet osallistua EU:n ohjelmiin ja hankkeisiin.
— korostaa EU:n politiikkaa unionin naapurustossa sijaitsevissa maissa tukevan AK:n välineiden tarjoa
mia mahdollisuuksia. Näitä välineitä ovat paikallis- ja aluehallinnon tahojen yhteistyöfoorumit ARLEM
(Euro–Välimeri-alueen alue- ja paikallisedustajien kokous) ja CORLEAP (EU:n ja itäisten kumppani
maiden paikallis- ja alueviranomaisten konferenssi).
— suosittaa, että mahdollisuus osallistua TAIEX-ohjelmiin avataan myös asiasta kiinnostuneiden maiden
paikallis- ja alueviranomaisille.
— aikoo tukea siirtymävaiheessa olevien maiden paikallis- ja alueviranomaisten kouluttamista, jotta
kehitetään paikallistason valmiuksia. AK aikoo avata kysymyksen tiimoilta keskustelun Euroopan
koulutussäätiön ja asiasta kiinnostuneiden muiden tahojen kanssa.
— toteaa, että komitea tekee tiivistä yhteistyötä Euroopan komission kanssa laadittaessa hajautetun
yhteistyön atlasta ja että se järjestää hajautettua yhteistyötä käsittelevän konferenssin vuosittain.
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Esittelijä

Maciej KOBYLIŃSKI (PL, PSE), Słupskin kaupunginjohtaja

Viiteasiakirja

Yhteinen tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja
sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle – EU:n tuki pysyvälle muutokselle siirty
mäyhteiskunnissa
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JOIN(2012) 27 final

I

POLIITTISET SUOSITUKSET

ALUEIDEN KOMITEA

Yleisiä näkökohtia
1.
on mielissään komission ja korkean edustajan otsikolla
”EU:n tuki pysyvälle muutokselle siirtymäyhteiskunnissa” julkai
semasta yhteisestä tiedonannosta. Siinä analysoidaan tähänas
tista tukea ja esitetään ehdotus EU:n tuen kehittämisestä apuna
siirtymävaiheessa oleville kumppanimaille eli oleellisia poliittisia,
yhteiskunnallisia ja taloudellisia uudistuksia toteuttaville maille.

2.
jakaa komission käsityksen, että EU:n pitää sitoutua tuke
maan siirtymävaiheessa olevia maita monipuolisesti, kohdenne
tusti ja pitkäjänteisesti niiden uudistusprosesseissa tavoitteenaan
vakauden sekä tosiasiallisten ja pysyvien muutosten ja pysyvien
demokraattisten rakenteiden aikaansaaminen. Tämä on erityisen
tärkeää siksi, että siirtymäprosessit eivät aina tuota välittömästi
tuloksia, ja koska niihin liittyy epäonnistumisen sattuessa riski
kriiseistä, jotka voivat uhata maan tai kokonaisen alueen vakaut
ta.

3.
painottaa, että tapahtumat EU:n naapurustossa, kuten yh
teiskunnalliset levottomuudet ja poliittiset muutokset arabi
maissa vuonna 2011, vaikuttavat suoraan EU:n jäsenvaltioihin.
Niinpä siirtymävaiheessa olevat valtiot EU:n naapurustossa edel
lyttävät jäsenvaltioilta ja eri tasojen EU-elimiltä enemmän huo
miota sekä erityistä ja nykyistä mittavampaa sitoutumista.

4.
on hyvillään siitä, että siirtymäyhteiskuntien tukemiseen
tarkoitettuja välineitä eriytetään ja mukautetaan entistä tarkem
min, mikä kertoo huomion kiinnittämisestä näiden yhteiskun
tien konkreettisiin tarpeisiin, olosuhteisiin ja poliittisiin, talou
dellisiin ja kulttuurisiin ominaispiirteisiin.

demokratian edistäminen edellyttävät luottamusta poliittiseen
järjestelmään ja sen edustajiin. Hajautettu järjestelmä luo legitii
mimpiä ja tehokkaampia toimielimiä, ja se on sopivin keino
tuoda päättäjät ja kansalaiset lähemmäs toisiaan. Jos päätöksen
tekoprosesseissa noudatetaan kautta linjan avoimuutta ja tois
sijaisuusperiaatetta, demokraattiset arvot juurrutetaan kansalai
siin, mikä avaa tietä kohti moniarvoista ja sallivaa yhteiskuntaa.

7.
toteaa, että valtioista riippumattomilla kumppanitahoilla
sekä paikallis- ja alueviranomaisilla on olennaisen tärkeä tehtävä
toteutettaessa tuloksekkaasti politiikkaa, jolla edistetään demok
raattista hallintotapaa, ihmisoikeuksia sekä taloudellista ja sosi
aalista hyvinvointia samoin kuin rauhaa ja vakautta tavalla, joka
tukee yhteiskunnan, talouden, politiikan ja ympäristön kannalta
pysyviä muutoksia ja alueellista yhdentymistä;

8.
korostaa, että paikallis- ja alueviranomaisilla on merkittävä
asema kokemustenvaihdossa sekä lähennettäessä siirtymäproses
sia koskevia erilaisia malleja toisiinsa, koska niillä on arvokasta
tietämystä ja kokemusta kumppanimaille olennaisilla aloilla, joi
hin kuuluu rajatylittävien yhteistyöhankkeiden toteuttaminen.
Näin ollen komitea katsoo, että paikallis- ja alueviranomaisten
olisi saatava tunnustusta laajentumis-, naapuruus- ja kehitys
yhteistyöpolitiikan keskeisinä toimijoina.

9.
vahvistaa aiheesta ”Euroopan naapuruuspolitiikan tarkis
tus” antamansa lausunnon (CdR 198/2011) (1) keskeiset seikat.

10.
on hyvillään ehdotuksesta, että EU tiivistää dialogia ja
koordinaatiota muiden valtioista riippumattomien kumppanita
hojen, muun muassa paikallisviranomaisten, kanssa.

Tuki edellytysten luomiselle onnistunutta siirtymää varten

5.
tähdentää, että on tarpeen ottaa paikallis- ja alueviran
omaiset mukaan tuettaessa kestävällä pohjalla olevia muutoksia
siirtymävaiheessa olevissa yhteiskunnissa.

11.
toteaa tyytyväisenä, että kansalaisyhteiskunnalla ja kansa
laisten uudistusprosesseille antamalla tuella ja osallistumisella
niihin katsotaan olevan keskeinen rooli siirtymän menestyksessä
ja poliittisessa vuoropuhelussa, joiden toteutumiseen paikallis
viranomaiset ja valtiovallasta riippumattomat organisaatiot anta
vat olennaisen tärkeän panoksen.

6.
muistuttaa lausuntonsa CdR 732/2012 sanomasta, jonka
mukaan paikallisen vastuun luominen ja ruohonjuuritason

(1) Alueiden komitean 14.–15. joulukuuta 2011 pitämässään täysistun
nossa antama lausunto ”Euroopan naapuruuspolitiikan tarkistus”
(asiakokonaisuus CIVEX-V-023).
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12.
toteaa, että paikallis- ja alueviranomaisilla pitää olla kes
keinen rooli siirtymäyhteiskunnissa toteutettavissa kestävällä
pohjalla olevissa muutosprosesseissa, koska kyseisillä viranomai
silla on laaja kokemus politiikan muotoilusta sellaisilla julkisten
palvelujen avainaloilla kuin kansanterveys, koulutus, jätehuolto,
vesihuolto, paikallinen yritystoiminta, liikenne ja perusrakenteet,
ympäristö ja luonnonvarat sekä maatalous.

13.
katsoo, että paikallis- ja alueviranomaisilla on valtiovallan
tavoin suuri vastuu kehittää ja suojella aitoa demokratiaa, kan
salaiskasvatusta, avoimuutta ja ihmisoikeuksien kunnioittamista.

14.
palauttaa mieliin alueiden komitean vuonna 2011 eteläi
sestä kumppanuudesta (Välimeren alueen maiden osalta) anta
man julkilausuman ja päätöslauselman (2) ja niissä esitetyt suo
situkset, jotka koskevat tarvetta kytkeä paikallis- ja aluetaso
EU:n toimiin kyseisellä alueella, koska demokratian rakentami
nen ja demokraattinen muutos lähtevät ruohonjuuritasolta, eikä
niitä voi sanella ylhäältä käsin. Paikallinen vastuuntuntoisuus ja
sitoutuminen työskentelemään paikallisyhteisön hyväksi, kau
pungeista ja kunnista aina kansalaisyhteiskuntaan asti, ovat erit
täin tärkeitä tekijöitä demokraattisen vakauden ylläpitämisessä ja
sen juurruttamisessa lujasti yhteiskuntaan.

15.
suosittaa, että hyvän hallintotavan aikaansaamiseen ja
hallinnon vahvistamiseen valtiotasoa alempana sekä monitasoi
seen hallintoon pannaan enemmän painoa. Komitean esittä
mänä monitasoinen hallinto on EU:n, jäsenvaltioiden ja paikal
lisviranomaisten koordinoitua toimintaa, joka perustuu kump
panuuteen ja tähtää EU:n toimintalinjojen muotoiluun ja niiden
toteuttamiseen (3). Monitasoisen hyvän hallinnon aikaansaa
minen myös siirtymävaiheessa olevissa EU:n naapurustossa si
jaitsevissa maissa voi onnistua antamalla niiden paikallis- ja
alueviranomaisille mahdollisuus saada rahoitusta suoraan EU:n
ohjelmista.

16.
huomauttaa, että EU:n jäsenvaltioihin kuuluvien Keski- ja
Itä-Euroopan maiden paikallis- ja alueviranomaiset ovat monesti
esimerkkejä järjestelmää koskevaan, poliittiseen, yhteiskunnalli
seen ja yleiseen taloudelliseen siirtymään liittyvien muutospro
sessien tehokkaasta toteuttamisesta. Kyseisten maiden saavutuk
set, mutta myös osassa niitä esiintyneet ongelmat, voivat innoit
taa ja auttaa sopivien toimintamallien laatimisessa toteutettaessa
uudistuksia siirtymävaiheessa olevissa valtioissa. Sen vuoksi on
(2 )

Alueiden komitean puheenjohtajiston 7. maaliskuuta 2011 antama
julkilausuma eteläisen Välimeren alueen maiden tilanteesta. Alueiden
komitean 12. toukokuuta 2011 antama päätöslauselma aiheesta ”Vä
limeren alueen mullistusten aiheuttamien vaikutusten ja seurausten
hallinta”.
(3) Alueiden komitean 17.–18. kesäkuuta 2009 pitämässään täysistun
nossa antama oma-aloitteinen lausunto ”Alueiden komitean valkoi
nen kirja monitasoisesta hallinnosta” (asiakokonaisuus CONST-IV020).
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syytä pitää EU:n jäseniksi vuosina 2004–2007 liittyneiden val
tioiden paikallis- ja alueviranomaisia keskeisinä toimijoina, kun
vaihdetaan kokemuksia kumppanivaltioiden kanssa..

17.
tähdentää, että on tarpeen ottaa paikallis- ja alueviran
omaiset mukaan kansallisella ja kansainvälisellä tasolla muokat
taessa ja toteutettaessa politiikkaa, joka on tarkoitettu tukemaan
kestävällä pohjalla olevia muutoksia siirtymävaiheessa olevissa
yhteiskunnissa.

18.
korostaa paikallis- ja alueviranomaisten merkitystä ulko
suhteiden alalla, koska paikallis- ja alueyhteisöillä on, ja niillä
pitää olla, tällä saralla tärkeä rooli.

19.
toteaa, että siirtymävaiheessa olevien valtioiden paikallisja alueyhteisöillä on tarpeita ja vaatimuksia, joihin nämä halu
aisivat kiinnittää maidensa valtiovallan sekä Euroopan unionin
toimielinten ja kansainvälisten instituutioiden huomion. Komi
tea kehottaa Euroopan komissiota kutsumaan valtiotasoa alem
mat hallintotasot mukaan keskusteluihin siirtymävaiheessa ole
vien maiden valtiovallan kanssa.

20.
toteaa, että seuraavien kaltaiset haittatekijät estävät ylei
sesti kumppanivaltioiden paikallis- ja alueviranomaisia toteutta
masta täysin mahdollisuuksiaan: taloudellisen itsehallinnon
puute ja rajoitettu rahoituskapasiteetti; paikallisdemokratian,
avoimuuden ja kansalaisten osallistumisen alhainen kehitysaste;
niukka tietämys EU:n ohjelmien puitteissa paikallis- ja alueviran
omaisille tarjolla olevasta taloudellisesta tuesta; puutteelliset val
miudet osallistua EU:n ohjelmiin ja hankkeisiin. Kyseiset tekijät
luonnollisesti vaikuttavat eri maissa eriasteisesti. Tällaisten hait
tojen vähentämiseen tarvitaan tukea: julkishallinnon – myös
paikallis- ja alueviranomaisten – uudistamista; kansalaisten pai
kallistason politiikanmuotoiluun ja kumppanuuteen osallistumi
sen kehittämistä edelleen; kokemusten vaihtamista ja yhteistyön
kehittämistä EU:n vastaavien tahojen kanssa aloilla, joilla on
merkitystä paikallis- ja alueviranomaisille; valmiuksien kehittä
mistä EU:n ohjelmiin ja hankkeisiin osallistumista silmällä pitä
en.

21.
huomauttaa, että mikäli EU haluaa parantaa hallinnon
valmiuksia Euroopan naapuruuspolitiikan piiriin kuuluvissa
maissa – olennainen seikka useimmille niistä –, paikallis- ja
alueyhteisöt on kutsuttava mukaan kyseiseen politiikkaan. Kes
keinen seikka tässä asiassa on siirtymävaiheessa olevien valtioi
den paikallis- ja alueviranomaisten valmiuksien parantaminen,
koska poliitikot ja paikallis- ja aluehallinnon edustajat kykenevät
toteuttamaan tuloksekasta, avointa ja läpinäkyvää hallintoa, kun
heidän osaamisensa ja tietämyksensä on kehittynyt.
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22.
korostaa, että alueiden komitealla on mahdollisuus edis
tää tämän politiikan tavoitteita tekemällä yhteistyötä laajentu
misprosessin ja naapuruuspolitiikan osapuolina olevien maiden
paikallis- ja alueviranomaisten kanssa. Tämän yhteistyön tärkeitä
foorumeita ovat työryhmät, neuvoa-antavat sekakomiteat sekä
CORLEAP (EU:n ja itäisten kumppanimaiden paikallis- ja aluevi
ranomaisten konferenssi) ja ARLEM (Euro–Välimeri-alueen alueja paikallisedustajien kokous).
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edustajina ja niiden näkemysten tulkkeina. Siirtymävaiheessa
olevien maiden paikallis- ja alueyhteisöjen järjestöjen virallis
taminen instituutioiksi ja niiden valmiuksien kehittäminen lujit
taa paikallisdemokratiaa ja monitasoista hallintoa.

30.
kehottaa perustamaan kumppanuusmaissa oleviin EU:n
edustustoihin paikallis- ja alueviranomaisia varten tarkoitettuja
yhteyspisteitä sinne, missä tuen tarve on kiireellisin.

Tuen välineet
23.
on hyvillään pyrkimyksistä parantaa kannuste- ja rajoite
järjestelmää määrittämällä sen ehdot täsmällisemmin ja tarkoi
tuksenmukaisemmin.

24.
kiinnittää huomiota siihen, että laajentumisprosessin ja
naapuruuspolitiikan osapuolina oleville maille tarjolla olevat
kannustimet ja ehdot sekä rahoituksen ja tuen osoittaminen
pitää yhdistää tiiviisti uudistusten toteuttamispyrkimyksiin, mi
hin kuuluvat hallinnon hajauttaminen sekä paikallis- ja aluevi
ranomaisten ottaminen mukaan vallankäyttöön soveliaalla pää
töksentekoprosessin tasolla.

25.
korostaa EU:n politiikkaa unionin naapurustossa sijaitse
vissa maissa tukevan AK:n välineiden tarjoamia mahdollisuuksia.
Näitä välineitä ovat paikallis- ja aluehallinnon tahojen yhteis
työfoorumit ARLEMja CORLEAP.

26.
toteaa, että ARLEM antaa useilla aloilla olennaisen tär
keän panoksen EU:n ja Välimeren alueen maiden yhteistyön
syventämiseen varsinkin kaupunkikehityksen, paikallisen vesihu
ollon, uusiutuvien energialähteiden sekä pk-yritystoiminnan sa
ralla. Se on auttanut lisäämään kansalaisten tietoisuutta Välime
ren alueella harjoitettavasta yhteistyöstä ja antamaan sille käy
tännön ulottuvuuden.

27.
korostaa myös CORLEAP-konferenssin potentiaalia. Sen
toiminnan tärkeimmät painopisteet eli julkishallinnon uudis
taminen, verotuksen hajauttaminen sekä paikallinen ja alueelli
nen yhteistyö, ovat mitä oleellisimpia kysymyksiä siirtymäv
aiheessa oleville valtioille, jotka ovat rakentamassa lujalla poh
jalla olevaa, tehokasta ja uskottavaa hallintoa kaikilla tasoilla.

28.
on mielissään kansalaisyhteiskuntaa tukevan välineen
merkityksen korostamisesta naapuruuspolitiikan osapuolina ole
via valtioita varten äskettäin perustettujen mekanismien ratkai
sevana osana.

31.
muistuttaa, että lukuisat eurooppalaiset paikallis- ja alu
eviranomaisten elimet ovat jo vuosia toteuttaneet hajautetun
yhteistyön hankkeita kumppanimaissa vaikuttavien vastaavien
tahojen kanssa. Euroopan komissio ja alueiden komitea ovat
yhdessä kehittäneet hajautetun kehitysyhteistyön portaalin,
joka aloitti toimintansa joulukuussa 2011. Tarkoituksena oli
helpottaa mainittua yhteistyötä ja koota kaikki EU:n paikallisja alueviranomaisten rahoittamat hankkeet yhteen ja samaan
paikkaan sekä määrittää uusia hankkeita.

32.
toteaa, että kumppanuusyhteistyö ja TAIEX-ohjelmat
ovat hyvä esimerkki käytännöllisistä ja kohdennetuista välineis
tä, joita EU käyttää laajasti yhteyksien tiivistämiseen kumppani
maiden kanssa.

33.
suosittaa, että mahdollisuus osallistua TAIEX-ohjelmiin
avataan myös asiasta kiinnostuneiden maiden paikallis- ja alu
eviranomaisille. On olennaisen tärkeää laajentaa EU:n ja kump
panimaiden paikallis- ja alueviranomaisten kumppanuusyhteis
työtä ja TAIEX-hankkeita. Tämä ilmenee kumppanimaiden hal
linnon kehityksen ja tietoisuutena monitasoisen hallinnon ra
kenteiden merkityksestä sekä EU:ssa että Euroopan naapuruus
politiikan osapuolina olevissa maissa.

34.
aikoo tukea siirtymävaiheessa olevien maiden paikallis- ja
alueviranomaisten kouluttamista, jotta kehitetään paikallistason
valmiuksia. Alueiden komitea aikoo avata kysymyksen tiimoilta
keskustelun Euroopan koulutussäätiön ja asiasta kiinnostuneiden
muiden tahojen kanssa.

35.
aikoo tutkia mahdollisuuksia saada siirtymävaiheessa ole
via maita mukaan sellaisiin ohjelmiin kuin Paikallishallinnon
väline, joka on yksi TAIEX-ohjelmista ja johon nykyisin pääsevät
osallistumaan ehdokasmaat ja mahdolliset ehdokasmaat. Sen
tarkoituksena on tiedon levittäminen EU:sta ja sen menettelyta
voista.

Paikallis- ja aluetason yhteistyön rooli
29.
kiinnittää huomiota siihen, että EU:n on tarpeen jatkos
sakin tukea kumppanimaiden paikallisyhteisöjen valtakunnallis
ten järjestöjen roolia ja asemaa paikallisyhteisöjen kokoavina

36.
korostaa tarvetta ponnistella edelleen, jotta sekä EU:n että
kumppanimaiden paikallis- ja alueyhteisöt saadaan osallis
tumaan kyseisten maiden kanssa käytävään vuoropuheluun.
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37.
tähdentää, että on tarpeen tunnustaa paikallis- ja aluevi
ranomaisten ratkaisevan tärkeä rooli sekä EU:ssa että kumppa
nimaissa muokattaessa politiikkaa ja strategiaa, jotka on tarkoi
tettu tukemaan kestävällä pohjalla olevia muutoksia siirtymäv
aiheessa olevissa yhteiskunnissa.
38.
kiinnittää huomiota tarpeeseen tukea EU:n ja kumppani
maiden paikallis- ja alueviranomaisten keskinäisen vaihdannan
muotoja: ystävyyskuntatoimintaa, teknistä yhteistyötä ja valmi
uksien kehittämistä. Siirtymävaiheessa olevilla mailla tulisi olla
mahdollisuus hyödyntää EU:n välineitä, joilla tähdätään pitkä
kestoisten kumppanuussuhteiden luomiseen paikallis- ja aluevi
ranomaisten kesken.
39.
korostaa lausuntonsa CdR 198/2011 (4) mukaisesti EU:n
ja sen naapurustossa sijaitsevien maiden paikallis- ja alueviran
omaisten sosiaalisten kontaktien arvoa ja merkitystä. Sen

olennainen tekijä on kolmannen sektorin ja kansalaisyhteiskun
nan piirien osallistuminen, mikä täydentää paikallis- ja aluevi
ranomaisten virallista yhteistyötä. Kyseessä on naapuruuspolitii
kan tärkeä elementti, mikä edellyttää erityisiä välineitä.
40.
korostaa, että tekemällä yhteistyötä laajentumisprosessin
ja naapuruuspolitiikan osapuolina olevien maiden paikallis- ja
alueviranomaisten kanssa (esim. työryhmät ja neuvoa-antavat
sekakomiteat, CORLEAP, ARLEM) alueiden komitea edistää ak
tiivisesti tukea, jota EU antaa siirtymäyhteiskunnissa tapahtuvien
kestäväpohjaisten muutosten hyväksi, ja auttaa tarkasteltavana
olevaan tiedonantoon kirjattujen tavoitteiden saavuttamisessa.
41.
toteaa, että komitea tekee tiivistä yhteistyötä Euroopan
komission kanssa laadittaessa hajautetun yhteistyön atlasta ja
että se järjestää hajautettua yhteistyötä käsittelevän konferenssin
vuosittain.

Bryssel 11 päivänä huhtikuuta 2013
Alueiden komitean
puheenjohtaja
Ramón Luis VALCÁRCEL SISO

(4) Alueiden komitean 14.–15. joulukuuta 2011 pitämässään täysistun
nossa antama lausunto ”Euroopan naapuruuspolitiikan tarkistus”
(asiakokonaisuus CIVEX-V-023).
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Alueiden komitean lausunto aiheesta ”Laajentumisstrategia sekä vuosien 2012 ja 2013 tärkeimmät
haasteet”
(2013/C 139/06)

ALUEIDEN KOMITEA

— korostaa, että laajentumispolitiikan keskeisenä ajatuksena on estää Euroopan pilkkoutuminen ja edis
tää maanosan rauhanomaista yhdistymistä. Poliittisesti EU:n laajentuminen on auttanut ratkaisemaan
merkittäviä ongelmia ja vakiinnuttanut demokratiaa ja ihmisoikeuksia ja lisännyt vakautta koko
mantereella. Talouden alalla laajentuminen on lisännyt vaurautta ja kilpailukykyä, ja laajentunut unioni
pystyy sen ansiosta entistä paremmin vastaamaan globalisaation haasteisiin.
— toteaa yksiselitteisesti, että yksi AK:n tärkeimmistä poliittisista prioriteeteista on varmistaa laajentu
misprosessin onnistuminen. Alueiden komitealle keskeisen tärkeää on paikallis- ja aluetason edustajien
rooli tässä prosessissa.
— pyrkii aktiivisesti helpottamaan laajentumismaiden paikallis- ja alueviranomaisten työtä, jotta ne oli
sivat valmiina ottamaan vastaan tulevat vastuunalaiset tehtävänsä Euroopan unionissa, sekä edis
tämään niiden roolin tunnustamista ja luomaan ja kehittämään yhteyksiä ja yhteistyötä EU-maiden
vastaavien tahojen kanssa.
— EU:n tulisi kannustaa ehdokasvaltioita varmistamaan, että siirretty toimivalta suhteutetaan vastaan
otettavaan vastuuseen, joka paikallis- ja aluehallinnon tulee ottaa kantaakseen soveltaessaan Euroopan
unionin säännöstöä. Samaan aikaan tätä vastuuta tulisi tukea oikeasuhtaisilla rahoitustoimenpiteillä.
Ilman niitä paikallis- ja alueviranomaiset eivät pysty toteuttamaan asianmukaisesti uudistuksia.
— korostaa siksi, että laajentumismaiden on edelleenkin kehitettävä hallintomallejaan.
— korostaa, että hyvin myönteisiä kokemuksia on saatu yhdessä Euroopan komission laajentumisasioi
den pääosaston TAIEX -yksikön kanssa yhteisesti sovellettavasta paikallishallinnon välineestä (Local
Administration Facility, LAF), joka ohjelmana lisää ymmärrystä siitä, mitä EU tavoittelee alue- ja pai
kallistasolla.
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I.

POLIITTISET SUOSITUKSET

ALUEIDEN KOMITEA

Laajentumisen poliittinen konteksti ja merkitys paikallis- ja
alueviranomaisille ja AK:lle
1.
korostaa, että käsillä olevaa lausuntoa on tarkasteltava
AK:n aiempien, laajentumisprosessiin antamien panosten kon
tekstissa. Lausunnossa työstetään AK:n poliittista viestiä, joka
koskee Länsi-Balkanin valtioihin (Kroatiaan, Montenegroon, en
tiseen Jugoslavian tasavaltaan Makedoniaan, Serbiaan, Albani
aan, Bosnia ja Hertsegovinaan ja Kosovoon (1)) sekä Turkkiin
ja Islantiin liittyvää EU:n laajentumisstrategiaa.

2.
korostaa, että laajentumispolitiikan keskeisenä ajatuksena
on estää Euroopan pilkkoutuminen ja edistää maanosan rauhan
omaista yhdistymistä. Poliittisesti EU:n laajentuminen on autta
nut ratkaisemaan merkittäviä ongelmia ja vakiinnuttanut de
mokratiaa ja ihmisoikeuksia ja lisännyt vakautta koko mante
reella. Talouden alalla laajentuminen on lisännyt vaurautta ja
kilpailukykyä, ja laajentunut unioni pystyy sen ansiosta entistä
paremmin vastaamaan globalisaation haasteisiin.

3.
pitää tarpeellisena luoda laajentumisprosessia koskeva ha
jautettu tiedotus- ja viestintäpolitiikka. Sillä pyritään erityisesti
lujittamaan Euroopan unionin ja kyseisten maiden välistä poliit
tista vuoropuhelua ja kansalaisvuoropuhelua.

4.
toteaa yksiselitteisesti, että yksi AK:n tärkeimmistä poliit
tisista prioriteeteista on varmistaa laajentumisprosessin onnis
tuminen. Alueiden komitealle keskeisen tärkeää on paikallis- ja
aluetason edustajien rooli tässä prosessissa.

5.
korostaa, että EU:hun liittymisen näkymä käynnistää eh
dokasmaissa poliittisia ja taloudellisia uudistuksia ja luo näiden
maiden kansalaisille uusia mahdollisuuksia, joita he tällaisina
kriisiaikoina epäilemättä tarvitsevat.
(1) Tämä nimitys ei vaikuta Kosovon asemaa koskeviin kantoihin, ja se
on YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1244/99 ja Kansain
välisen tuomioistuimen Kosovon itsenäisyysjulistuksesta antaman
lausunnon mukainen.

6.
katsoo, että laajentumispolitiikan on pysyttävä uskottavana
ja että sillä on oltava julkisen mielipiteen tuki sekä Euroopan
unionissa että (mahdollisissa) ehdokasmaissa. Kestävien siteiden
luomiseksi kansalaisten ja EU:n välille on ratkaisevan tärkeää
ottaa mukaan prosessiin sekä ehdokasmaiden että nykyisten
jäsenvaltioiden kansalaiset. Se, että Euroopan yhdentymistä kan
natetaan laajentumisprosessissa mukana olevissa maissa, on kes
keinen tekijä. Unionin toimielinten ei tulisi pitää tätä tukea
itsestään selvänä, vaan niiden tulisi pyrkiä hyödyntämään sitä,
jotta voitaisiin parantaa koko EU:n legitimiteettiä kansalaisten
silmissä.

7.
on tietoinen siitä, ettei laajentumisprosessiin osallistuvissa
maissa parhaillaan käynnissä olevia poliittisia ja yhteiskunnallisia
uudistuksia voida toteuttaa pakolla vaan vain kunnioittamalla
monimuotoisuutta ja edistämällä todellista hallinnon hajautta
mista.

8.
pyrkii aktiivisesti helpottamaan laajentumismaiden paikal
lis- ja alueviranomaisten työtä, jotta ne olisivat valmiina otta
maan vastaan tulevat vastuunalaiset tehtävänsä Euroopan unio
nissa, sekä edistämään niiden roolin tunnustamista ja luomaan
ja kehittämään yhteyksiä ja yhteistyötä EU-maiden vastaavien
tahojen kanssa.

9.
pyrkii ulkosuhdestrategiallaan vahvistamaan ehdokasmai
den, mahdollisten ehdokasmaiden ja EU:n jäsenvaltioiden pai
kallis- ja alueyhteisöjen poliittista vuoropuhelua sekä taloudel
lista ja kulttuurista yhteistyötä. Alueiden komitea on tärkeä koh
taamispaikka ja hyödyllinen foorumi näille toimijoille EU:n puit
teissa.

10.
toteaa, että edistymiskertomuksissaan Euroopan komissio
kiinnittää vain vähän huomiota sellaisten uudistusten toteutta
miseen, jotka tarjoavat näiden maiden paikallis- ja alueviran
omaisille uudet lainsäädäntöpuitteet. EU:n tulisi kannustaa eh
dokasvaltioita varmistamaan, että siirretty toimivalta suhteute
taan vastaanotettavaan vastuuseen, joka paikallis- ja aluehallin
non tulee ottaa kantaakseen soveltaessaan Euroopan unionin
säännöstöä. Samaan aikaan tätä vastuuta tulisi tukea oikeasuh
taisilla rahoitustoimenpiteillä. Ilman niitä paikallis- ja alueviran
omaiset eivät pysty toteuttamaan asianmukaisesti uudistuksia.
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11.
katsoo, että uusien jäsenvaltioiden integroituminen
EU:hun onnistuu vain, jos ne pystyvät soveltamaan olemassa
olevaa EU:n lainsäädäntöä poliittisen ja hallinnollisen järjestel
män kaikilla tasoilla. Onnistuminen riippuu lisäksi tavasta, jolla
säännöt pannaan täytäntöön. Siksi kunnilla ja alueilla on avain
rooli EU:n ohjelmien ja rahastotoimien hallinnoinnissa. Tästä
huolimatta alue- ja paikallisviranomaisten roolia ei tulisi kuiten
kaan rajoittaa kansallisella tasolla päätettyjen toimenpiteiden ja
tehtyjen päätösten täytäntöönpanoon tai pelkästään siihen, että
ne jakavat kansalaisille tietoa laajentumisprosessista.

12.
korostaa, että toissijaisuusperiaatteeseen perustuvan mo
nitasoisen hallinnon lähestymistapa, johon sisältyy kaikkien hal
lintotasojen välinen kumppanuus ja sitoutuminen, on keskeinen
tekijä Euroopan yhdentymisessä, ja laajentumisprosessin arvioin
nissa tulisi tämän vuoksi tutkia aina, edistääkö prosessi moni
tasoista hallintoa. Tämän on pädettävä paitsi tulevassa koheesioja aluepolitiikassa myös yhtenäismarkkinoita edelleen kehittä
vissä toimissa, tulevassa ympäristö-, ilmastonmuutos- ja energia
politiikassa, uudessa yhteisessä maatalouspolitiikassa ja yhtei
sessä meripolitiikassa, Tukholman ohjelmassa sekä naapuruus
politiikassa. Lisäksi se koskee Eurooppa 2020 -strategian ja sen
seitsemän lippulaivahankkeen toteuttamista kumppanuusyhteis
työssä alueellisten sopimusten puitteissa.

Yleisiä näkökohtia
13.
katsoo
oikeaksi
Euroopan
komission
vuosien
2012–2013 laajentumisstrategiassaan kohdistaman erityishuo
mion hyvän hallintotavan kriteereihin, kuten oikeusvaltioon,
riippumattomaan oikeusjärjestelmään, tehokkaaseen julkishallin
toon, korruption ja järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaan,
kansalaisyhteiskunnan kehitykseen sekä tiedotusvälineiden va
pauteen.

14.
pitää komission syvälle käyvää analyysia ja kattavaa ar
viota tervetulleena, mutta toivoisi enemmän selkeitä suosituksia
siitä, miten EU:n säännöstön soveltamiseen liittyviä puutteita
voitaisiin korjata.

15.
korostaa jälleen, että paikallis- ja aluetason edustajilla on
laajentumisprosessissa erittäin tärkeä rooli, ja kannustaa näin
ollen ehdokasmaita jatkamaan ponnistelujaan hallinnon hajaut
tamiseksi ja alueellistamiseksi. Tämä helpottaa myös tiedotus- ja
viestintäpolitiikan välttämätöntä hajauttamista sekä poliittista
vuoropuhelua ja kansalaisvuoropuhelua Euroopan unionin ja
laajentumisprosessiin osallistuvien maiden kansalaisten kesken.

16.
korostaa siksi, että laajentumismaiden on edelleenkin ke
hitettävä hallintomallejaan ennen kaikkea lisäämällä alue- ja pai
kallisviranomaisten toimivaltuuksia siten, että edistetään aitoa
kumppanuutta paitsi eri hallintotasojen myös eri maiden ja alu
eiden välillä.

C 139/29

17.
katsoo, että on tarpeen parantaa paikallisten ja alueellis
ten instituutioiden oikeudellisia, taloudellisia ja hallintoteknisiä
valmiuksia, jotta ne voivat parhaalla mahdollisella tavalla hyö
dyntää liittymistä valmistelevaa nykyistä tukea ja ovat valmiita
panemaan yhteisön lainsäädännön täytäntöön kestävällä tavalla.

18.
pahoittelee, että komitean toistuvista suosituksista huoli
matta komissio ei ole vielä kattavasti arvioinut laajentumisrapor
tissaan monitasoisen hallinnon periaatteiden täytäntöönpanoa.
Komitea on tietoinen siitä, että yhteisön säännöstöön ei sisälly
lukua, jossa käsiteltäisiin hallinnon hajauttamista EU:n ehdokas
maissa, mutta se ehdottaa, että laadittaisiin tätä koskevia reuna
ehtoja, jotka toimisivat suuntaa-antavina ohjeina uudistuksia te
keville maille.

19.
pahoittelee lisäksi, ettei sosiaalinen ulottuvuus ole ollut
laajentumisprosessissa riittävästi esillä, ja kehottaa Euroopan ko
missiota kiinnittämään taloudellisten uudistusten ohella huo
miota myös ehdokasmaissa tarpeellisiin sosiaalisiin uudistuksiin.

20.
suosittaa jälleen, että komissio käsittelee tulevissa laajen
tumisstrategia-aiheisissa kertomuksistaan nykyistä tarkemmin
kunkin maan paikallisen ja alueellisen itsehallinnon tilannetta
ja kiinnittää tällä tavoin myös laajentumisprosessiin osallistuvien
maiden huomion entistä tiiviimmin kulloisiinkin uudistustarpei
siin alueellistamisen ja hallinnonhajauttamisen alalla ja kannus
taa niitä itsenäisen paikallis- ja aluehallintotason luomiseen.

21.
korostaa, että hyvin myönteisiä kokemuksia on saatu
yhdessä Euroopan komission laajentumisasioiden pääosaston
TAIEX -yksikön kanssa yhteisesti sovellettavasta paikallishallin
non välineestä (Local Administration Facility, LAF), joka ohjelmana
lisää ymmärrystä siitä, mitä EU tavoittelee alue- ja paikallistasol
la.

22.
on vakuuttunut, että on hyvin olennaista kunnioittaa
hyvien naapuruussuhteiden periaatetta EU:n jäsenvaltioiden, eh
dokasmaiden ja muiden valtioiden välillä. Samoin on keskeisen
tärkeää kehittää kyseisten valtioiden rajatylittävää ja alueellista
yhteistyötä.

23.
katsoo, että vähemmistöjen suojelun ja ihmisoikeuksien
turvaamisen, jotka kuuluvat Euroopan unionin perustaviin ar
voihin, on pysyttävä EU -liittymisprosessin perustekijöinä.

24.
painottaa tältä osin asiaankuuluvien tekstien, kuten Eu
roopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan pohjalta Euroopan
neuvoston ja erityisesti sen paikallis- ja aluehallintoasiain kong
ressin kanssa tehtävän yhteistyön merkitystä.
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Maakohtaiset poliittiset suositukset
Kroatia
25.
on tyytyväinen Kroatian liittymiseen EU:hun 1. heinä
kuuta 2013 liittymissopimuksen määräysten mukaisesti.
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2008 talouskriisin valossa, mutta huomauttaa, että näistä myön
teisistä kehityskuluista huolimatta talouspolitiikan laatimiseen ja
koordinointiin liittyvien valmiuksien parantamista on jatkettava
paikallisella ja aluetasolla. Määrärahojen jakamisessa keskus
tasolta paikallistasolle tarvitaan myös entistä parempaa koordi
nointia.

26.
on tyytyväinen, että Kroatian parlamenttivaalit järjestet
tiin joulukuussa 2011 moniarvoisissa olosuhteissa ja tehokkaalla
ja avoimella tavalla, mutta muistuttaa, että vaaliluettelon pitä
mistä tulee parantaa keväällä 2013 pidettäviä paikallisvaaleja ja
samana ajankohtana tapahtuvaksi kaavailtua Euroopan parla
mentin kroatialaisten jäsenten valitsemista ajatellen.

35.
on hyvillään, että uudesta perustuslaista järjestettiin neu
voa-antava kansanäänestys 20. lokakuuta 2012 ja että sitä puol
tavat äänet voittivat kahden kolmasosan enemmistöllä. Perus
tuslaki sisältää ensimmäistä kertaa paikallishallintoa koskevan
osuuden.

27.
muistuttaa Kroatiaa sen velvoitteesta ratkaista vielä ole
massa olevat kahdenväliset ja alueelliset ongelmat hyvien naa
purisuhteiden hengessä ja panemalla täytäntöön oikeudellisesti
sitovat kansainväliset sopimukset, perimyskysymyksiä koskeva
sopimus mukaan lukien.

36.
pitää erityisen ilahduttavana, että Islannin kuntaliiton
kanssa tehdyn hyvän yhteistyön jatkoksi on perustettu AK:n ja
Islannin neuvoa-antava sekakomitea, ja korostaa lisäksi, että ko
mitea jatkaa valmiuksien rakentamisen tukemista paikallistasolla,
esimerkiksi paikallishallinnon välineen eli LAF -ohjelman puit
teissa.

28.
korostaa, että tarvittavat hallinnolliset valmiudet julkis
hallinnon uudistuksen täytäntöönpanoa ja seurantaa varten vaa
tivat lisähuomiota, erityisesti paikallistasolla. Lisätoimia tarvi
taan, kun otetaan huomioon paikallis- ja aluehallinnon viran
omaisten tuleva rooli rakennerahastojen hallinnoimisessa.

37.
toivoo, että Islannin liittymisneuvottelut voidaan saattaa
päätökseen aikanaan ja että niiden tulos esitetään päätettäväksi
Islannin kansalaisille. Päätöksen tulisi perustua täsmälliseen tie
toon Islannin ja EU:n välillä solmitusta lopullisesta liittymissopi
muksesta.

29.
on ilahtunut hallinnonhajauttamisprosessin suhteen saa
vutetusta edistyksestä, mutta toteaa samalla, että keskushallinto
valvoo tätä prosessia liian tiukasti.

Entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia

30.
kehottaa komissiota seuraamaan, arvioimaan ja tuke
maan kehitystä valtiotasoa alempana sekä edistystä hallinnon
hajauttamisessa myös sen jälkeen, kun Kroatia on liittynyt
EU:hun.

31.
huomauttaa, että on kiinnitettävä huomiota erityisesti
paikallistasolla esiintyvään korruptioon, varsinkin julkisia han
kintoja koskevissa menettelyissä.

32.
huomauttaa, että on kiinnitettävä huomiota erityisesti
paikallistasolla korruption ehkäisytoimiin, varsinkin julkisia han
kintoja koskevissa menettelyissä.

Islanti
33.
on tyytyväinen, että Islannin poliittiset instituutiot ovat
vakaita ja että sillä on korkealaatuinen paikallinen itsehallinto,
joka pohjautuu maan vahvaan demokraattiseen perinteeseen.
Paikallista demokratiaa on edistetty tammikuussa 2012 anne
tulla uudella lailla, jonka mukaan hallituksen ja kuntien välistä
tiivistä näkemystenvaihtoa on lisättävä entisestään.

34.
pitää tervetulleena useiden tärkeiden toimenpiteiden to
teuttamista paikallishallinnon talouden vahvistamiseksi vuoden

38.
pitää tervetulleena hallinnon hajauttamisprosessin jatka
mista, sillä se on Ohridin puitesopimuksen keskeinen osa, sekä
hallinnon hajauttamista ja paikallista itsehallintoa koskevan oh
jelman ja siihen liittyvän toimintasuunnitelman hyväksymistä
vuosiksi 2011–2014.

39.
muistuttaa, että hallinnonhajauttamistavoitteiden saavut
tamisprosessia on nopeutettava ja että pääasiallisena haasteena
säilyy edelleen kuntien talouden kestokyky. Vaikka kunnille
kuuluvaa alv-osuutta korotettiin neljään prosenttiin, se ei riitä
niille siirrettyjen tehtävien täyttämiseen asianmukaisella tavalla.

40.
korostaa, että mekanismit julkisten palveluiden toimitta
misessa havaittavien merkittävien erojen korjaamiseksi ovat
puutteellisia, ja että erityisen epäedullisessa asemassa ovat maa
seutukunnat ja pienet kunnat.

41.
on huolissaan EU:n säännöstön täytäntöönpanon riittä
mättömästä hallinnointi- ja johtamiskapasiteetistä. Se ilmenee
mm. ympäristösäädösten toteuttamisessa ja sen noudattamisen
valvonnassa kansallisella ja paikallisella tasolla. Vesiensuojelun
alalla ei ole edistytty paljoakaan.

42.
toteaa, että aluepolitiikassa ja rakennepoliittisten välinei
den yhteensovittamisessa on edistytty heikosti. IPA-ohjelmien
hallinnointia on parannettava, jotta EU-varat voidaan hyödyntää
täysimääräisesti ja oikea-aikaisesti.
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43.
pitää tärkeänä säilyttää hyvät naapuruussuhteet ja löytää
molemmille osapuolille hyväksyttävä ratkaisu valtion nimeä kos
kevaan ongelmaan.

44.
suosittaa, että paikallishallintoa edustavat julkisviran
omaiset eri tasoilla tekevät yhteistyötä kansalaisyhteiskunnan
organisaatioiden kanssa, joita on vahvistettava ja joiden on ol
tava entistä riippumattomampia kaikista poliittisista vaikutteista.
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naisten oikeuksien, vähemmistöjen – erityisesti kurdien – oike
uksien, sukupuolten tasa-arvon sekä ilmaisunvapautta ja lehdis
tönvapautta koskevien perusoikeuksien kunnioittamisessa, mikä
jättää uudistuksiin tähtäävän lainsäädännön varjoonsa.

51.
kannustaa jatkamaan Turkin hallituksen ja kurdien edus
tajien välillä aikaansaatua vuoropuhelua.

45.
on huolissaan poliittisesta ja etnisestä jakautumisesta en
tisessä Jugoslavian tasavallassa Makedoniassa. Se uhkaa vaar
antaa maan vakauden ja poliittisiin uudistuksiin tarvittavan edis
tyksen.

52.
pitää tervetulleena positiivisen toimintasuunnitelman täy
täntöönpanoa neuvottelukehyksen ja neuvoston ja Eurooppaneuvoston asianomaisten päätelmien mukaisesti.

Turkki

53.
on tyytymätön siihen, etteivät Turkki ja muut konfliktin
osapuolet ole pyrkineet millään tavoin löytämään Yhdistyneiden
kansakuntien ja YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmien
sekä EU:n perusarvojen puitteissa hyväksyttävää ratkaisua poh
joisen Kyproksen alueen oikeudenvastaiseen miehitykseen. Ko
mitea kehottaa Turkin hallitusta tukemaan konkreettisesti Yhdis
tyneiden kansakuntien pääsihteerin alaisuudessa käytäviä neu
votteluita ja ryhtymään toimiin Kyproksen ongelman kokonais
valtaisen ratkaisun puolesta vetämällä asevoimansa viipymättä
pois Kyprokselta, ratkaisemaan uudisasukasongelman ja palaut
tamaan suljetun Famagustan alueen sen laillisille asukkaille Yh
distyneen kansakunnan turvallisuusneuvoston vuonna 1984 an
taman päätöslauselman 550 mukaisesti.

46.
toteaa, että uuden perustuslain laatimisen kuulemisvai
heeseen on sisältynyt keskustelua paikallisen kansalaisyhteiskun
nan ja paikallisten kansalaisten kanssa, mikä on tervetullutta.
Komitea on kuitenkin huolissaan avoimuuden puutteesta siinä,
miten nämä keskustelut on otettu huomioon laatimisprosessissa
ja mitkä osat on julkaistu internetissä, mikä on tehnyt tilanteen
seuraamisen vaikeaksi Turkin kansalaisille ja myös kansainväli
sille toimijoille (mm. AK:lle).

47.
pahoittelee puutteellista edistymistä toimivallan siirtämi
sessä lääneille ja paikallishallinnolle. Komitea on myös huolis
saan tiedoista, joiden mukaan vaaleilla valittuja paikallishallin
non edustajia ja pormestareita on peloteltu tai heitä on haastettu
oikeuteen poliittisista syistä. Kaupunkineuvostoja (jotka on luotu
kannustamaan kansalaisten osallistumista paikallishallintoon) ei
useimmissa kaupungeissa ole hyödynnetty tehokkaasti. Lisäksi
se, että vuonna 2011 asetuksilla on keskitetty uudelleen toimi
valtaa sellaisilla aloilla kuten maankäyttö ja kaupunkien uudis
taminen, on merkki siitä, että hallinnonhajauttamisprosessiin ei
suhtauduta riittävän vakavasti. Vaikka Turkin hallitus on pyrki
nyt jo jonkin aikaa uudistamaan julkishallintoa, se ei kuitenkaan
ole tapahtunut tavalla, joka hyödyttää paikallis- ja alueviran
omaisia, erityisesti maan kaakkoisosassa.

48.
on tyytymätön siihen, että EU:n ja Turkin assosiaatioso
pimuksen lisäpöytäkirjan sitoumuksia ei ole vieläkään täytetty
täysin, ja kehottaa Turkkia panemaan sen täysimääräisesti ja
syrjimättömästi täytäntöön. Komitea tähdentää, että uusilla vii
västyksillä voi olla lisävaikutuksia laajentumisprosessiin.

49.
suhtautuu myönteisesti siihen, että EU:n neuvoston
asenne aluepolitiikkaa ja rakennepolitiikan välineiden koordi
nointia käsittelevän neuvotteluluvun 22 mahdollista avaamista
kohtaan näyttää muuttuneen. Komitea toivoo, että tämä myön
teinen signaali johtaa Turkin ja Euroopan unionin neuvottel
uprosessin normalisointiin.

50.
pahoittelee, että julkisen vallan kaikilla tasoilla on edel
leen havaittavissa huomattavia puutteita uskonnonvapauden,

54.
toteaa, että yhtäältä säädetään uudistuksiin tähtääviä la
keja, mutta toisaalta nämä jäävät mm. lehdistö- ja sananvapau
den rikkomisen varjoon.

55.
pitää tervetulleena Turkissa perustettua riippumatonta oi
keusasiamiesinstanssia, ja katsoo, että se on pantava asianmukai
sesti toimeen.

56.
korostaa, että avoimuutta, vastuuvelvollisuutta ja osallis
tumismekanismeja on vahvistettava paikallistasolla, ja kannustaa
jatkamaan korruption torjuntaa, erityisesti kuntatasolla.

57.
korostaa, että yhteistyön jatkaminen valtiotasoa alem
pana on eduksi sekä Turkille että EU:lle. Komitea toistaakin
olevansa sitoutunut muuttamaan alueiden komitean ja Turkin
työryhmän EU:n viralliseksi neuvoa-antavaksi sekakomiteaksi.

Montenegro
58.
pitää tervetulleena Montenegron aluehallintoa koskevan
lain antamista ja paikallista itsehallintoa koskevan lain muutta
mista. Näiden lakien avulla on pyrittävä lujittamaan avoimuutta,
tehokkuutta ja vastuuvelvollisuutta paikallistasolla.
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59.
toteaa, että Montenegron on vahvistettava hallinnollisia
valmiuksiaan liittymistä valmistelevan tukivälineen (IPA) raken
teissa ja ryhdyttävä asianmukaisiin toimenpiteisiin valmistelevan
rahoitustuen hyödyntämiskyvyn lisäämiseksi.

60.
toteaa, että paikallisella tasolla yksi suurimmista ongel
mista on henkilöstön kehno pätevyystaso, minkä vuoksi hallin
nonhajauttamisprosessin myötä siirrettyä toimivaltaa ei ehkä
pystytä käyttämään.

61.
pahoittelee, että sosiaalisen suojelun alalla ei ole havait
tavissa edistymistä, että pakolaisten, maan sisäisten pakolaisten
ja etnisten vähemmistöjen integrointi kaupungeissa on edelleen
kin ongelmallista ja että edistyminen sosiaalipalveluiden hallin
nollisen ja julkistalouden hajauttamisen alalla on niukkaa.

62.
suosittaa, että vahvistetaan korruption ehkäisyä ja torjun
taa riskialttiiksi havaituilla aloilla, kuten paikallisessa itsehallin
nossa, maankäytössä, julkisissa hankinnoissa, yksityistämisessä,
koulutuksessa ja terveydenhoidossa.

63.
pitää tervetulleena EU:n ja Montenegron neuvoa-antavan
sekakomitean perustamista vuonna 2012 ja toivoo molempia
osapuolia hyödyttävää yhteistyötä Montenegron valtiotasoa
alempien viranomaistahojen kanssa tulevina vuosina.
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69.
on tyytyväinen aluepolitiikassa ja rakennepoliittisten vä
lineiden yhteensovittamisessa saavutettuun edistykseen. Komitea
panee merkille, että Serbia on saanut päätökseen IPA-varojen
hajautetun hallinnon valmisteluvaiheet neljän osa-alueen osalta,
ja toteaa, että asianmukaiset täytäntöönpanovalmiudet on vielä
varmistettava erityisesti laatimalla asianomaisiin strategioihin pe
rustuvien vaatimukset täyttävien hankkeiden valmisteluprosessi.

70.
pitää myönteisenä kansalaisyhteiskunnan tärkeää roolia
maan yhteiskunnallisessa, taloudellisessa ja poliittisessa elämässä
sekä demokraattisten arvojen edistämisessä ja korostaa sen mer
kitystä paikallistasolla ja päätöksentekoprosessissa.

Albania
71.
pitää tervetulleena Albanian edistystä EU:hun liittymisen
poliittisten kriteerien täyttämisessä. Komitea pitää tervetulleena
hallituksen ja opposition välisen poliittisen vuoropuhelun paran
tumista ja korostaa vuonna 2013 pidettävien parlamenttivaalien
asianmukaisen sujumisen merkitystä perustavanlaatuisten de
mokraattisten instituutioiden normaalin toiminnan kannalta.
Komitea kehottaa Albanian viranomaisia tehostamaan pyrki
myksiään edistää ja panna täytäntöön liittymistä edeltävän pro
sessin kannalta välttämättömiä uudistuksia eritoten ihmisoikeuk
sien, naisten ja miesten tasa-arvon, vähemmistöjen suojelun,
omaisuuteen kohdistuvien oikeuksien suojelun sekä korruption
ja järjestäytyneen rikollisuuden torjumisen aloilla, sekä harjoitta
maan rakentavaa maastamuuttopolitiikkaa.

Serbia
64.
toteaa tyytyväisenä, että Serbian perustuslaki takaa kan
salaisille maakuntien autonomian ja paikallisen itsehallinnon,
mutta pitää valitettavana, että lakien sisältämien periaatteiden
ja niiden käytännön toteuttamisen välillä ammottaa suuri kuilu.

65.
pitää valitettavana, että keskushallinto vaikeuttaa toimil
laan (paikallistasolle osoitettujen määrärahojen vähentämisellä)
paikallisviranomaisten tehtävien täyttämistä entisestään.

66.
toteaa, että on selkiytettävä ja pantava asianmukaisesti
täytäntöön kuntien rahoitusta koskeva lainsäädäntö sen enna
koitavuuden varmistamiseksi.

72.
panee merkille Euroopan komission analyysit, joiden
mukaan aluehallinnon uudistuksissa ei ole edistytty lainkaan.
Vuoden 2009 aluesuunnittelua koskevan lain täytäntöönpano
on edennyt vain hyvin hitaasti. Taloudellisen ja sosiaalisen ke
hityspotentiaalin kuilu alueiden välillä vaikuttaa laajenevan yhä
enemmän. Tähän asiaan on puututtava mitä pikimmin.

73.
toteaa, että useat pienet paikallisyhteisöt eivät ole talou
dellisesti elinkelpoisia. Paikallinen päätöksentekoprosessi ei ole
avoin, ja kansalaisjärjestöjen tai muiden sidosryhmien mielipi
teitä ei kuulla.

67.
pahoittelee, että hallinnon hajauttamisen kansallinen neu
vosto ei ole edelleenkään aktivoitunut ja että paikallisviranomai
sia ei ole kuultu riittävästi päätöksentekoprosessissa, joka koskee
paikallistasolla vaikuttavan uuden lainsäädännön antamista tai
voimassa olevan lainsäädännön muuttamista.

74.
toteaa, että vuonna 2011 paikallisviranomaisten taloudel
linen tilanne (rahoituksen ja erityisesti veronkannon suhteen) ei
ole parantunut. Komitea korostaa lisäksi, että on tarpeen kehit
tää paikallis- ja alueviranomaisten valmiuksia hallinnoida bud
jettituloja sekä valvoa toimintajärjestelmiä ja liittymistä valmis
televan tukivälineen varoja.

68.
toteaa, että hallinto- ja johtamisvalmiudet paikallisella
tasolla ovat heikkoja ja että kuntien välillä esiintyy merkittäviä
eroja. Komitea pahoittelee, että virkamiehiä koskevaa lakia ei
sovelleta paikallishallinnon työntekijöihin.

75.
pitää oikeusasiamiehen nimittämistä tervetulleena ja ke
hottaa Albanian valtiota osoittamaan tälle elimille riittävät mää
rärahat.
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76.
toteaa olevan rohkaisevia merkkejä siitä, että syvät poliit
tiset jakolinjat, jotka ovat estäneet jo usean vuoden ajan poliit
tisia uudistuksia, olisivat hälvenemässä. Komitea kannustaakin
valtiotasoa alempana olevia viranomaistahoja edustavaa kahta
järjestöä (Albanian Association of Municipalities ja Albanian As
sociation of Communes) tiivistämään yhteistyötään kaikissa oleel
lisissa asioissa ja estämään paikallis- ja aluetason etujen edus
tuksen heikkenemisen.

77.
korostaa, että vaikka aluepolitiikan ja rakennepolitiikan
välineiden koordinoinnin alalla saavutettu vähäinen edistys on
tervetullutta, lisätoimet ovat tarpeen.
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83.
kannattaa oikeusjärjestelmän hajauttamista. Komitea pa
hoittelee toisaalta vähäistä edistymistä julkishallinnon uudistami
sen alalla, missä ongelmana näyttää tällä hetkellä olevan heikko
koordinointi eri hallintotasojen välillä ja uudistusten yhteiskun
nallisen tuen puute.

84.
suhtautuu myönteisesti kaikkiin aloitteisiin, joilla pyri
tään parantamaan ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojelua,
ja erityisesti Sarajevon kantonin perustuslakiin tehtyyn, Euroo
pan ihmisoikeustuomioistuimen suuren jaoston tuomion mukai
seen muutokseen, joka koskee Sejdićin ja Fincin tapausta ja
antaa etnisesti tunnustamattomille ja etnisille vähemmistöille
mahdollisuuden muodostaa oma ryhmä edustajakokoukseen.
Komitea kehottaa Bosnia ja Hertsegovinan kaikkia julkisen val
lan tahoja hyväksymään vastaavanlaiset muutokset.

Bosnia ja Hertsegovina
78.
on tietoinen siitä, että Bosnia ja Hertsegovinassa vallitsee
edelleen kansainvälinen hallinto- ja turvallisuusjärjestelmä, mikä
tarkoittaa, että tällä hetkellä edes keskeisillä valtiollisilla instituu
tioilla – paikallis- ja alueviranomaisista puhumattakaan – ei ole
poliittinen ja lainsäädännöllinen prosessi täysin hallinnassaan.

79.
toteaa, että nykyinen poliittinen tilanne Bosnia ja Hert
segovinassa heikentää valtion kykyä puhua yhdellä suulla EUasioissa. Komitea toteaa lisäksi, että poliittisen ja institutionaa
lisen umpikujan vuoksi Bosnia ja Hertsegovina ei pysty täyttä
mään paikallista itsehallintoa ja alueellista autonomiaa koskevia
velvoitteitaan, mikä tarkoittaa, että paikallisen itsehallinnon toi
minta on vakavasti häiriintynyt ja että se estää kaikkien hallin
nonhajauttamisen muotojen toteuttamisen Bosnia ja Hertsegovi
nassa. Valtion ja kuntien lisääntyvä pirstaloituminen etnisistä
syistä pahentaa osaltaan luottamuksen puutetta paikallisviran
omaisiin nähden.

80.
pahoittelee, että monimutkaisen hallintojärjestelmän ja
institutionaalisen umpikujan vuoksi lainsäädäntöä ei ole saatu
kunnolla yhdenmukaistettua Bosnian eri hallintotasoilla, mikä
haittaa erityisesti kiireellisten asioiden, muun muassa ihmiskau
pan torjunnan, käsittelyä.

81.
kannattaa mekanismia, jolla eri hallitus- ja hallintotasoja
voidaan koordinoida, kun EU-lainsäädäntö saatetaan osaksi kan
sallista lainsäädäntöä ja EU-säädöksiä sovelletaan ja pannaan
täytäntöön. Näin valtio voisi puhua yhdellä suulla EU-asioissa
ja hyödyntää liittymistä valmistelevaa rahoitustukea tehokkaasti.

82.
panee merkille, että Euroopan komission raportissa tode
taan kiittäen, että entiteettinen lainsäädäntö on pitkälti yhden
mukainen Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan peri
aatteiden kanssa, mitä sinällään on pidettävä myönteisenä. On
kuitenkin todettava, että Bosnia ja Hertsegovina ei ole allekir
joittanut peruskirjan lisäpöytäkirjaa kansalaisten oikeudesta osal
listua paikallisviranomaisten asioihin.

85.
on tyytyväinen siihen, että lokakuussa 2012 järjestetyt
paikallistason vaalit olivat hyvin valmistellut ja että ne sujuivat
hyvin ja demokraattisia vaaleja koskevien Euroopan neuvoston
ja kansainvälisen yhteisön normien mukaisesti, vaikka paikal
lisen tason vaalihallinto on hyvin pitkälle politisoitunut.

86.
toteaa tyytyväisenä, että kansalaisyhteiskunnan kehitystä
tuetaan edelleen – EU:n vuonna 2008 kansalaisyhteiskunnan
järjestöjen tukemiseksi perustaman – kansalaisyhteiskuntaväli
neen puitteissa paikallisdemokratian vahvistamishankkeella.

Kosovo
87.
pitää tervetulleena merkittävää edistystä, joka on saa
vutettu viime vuosien aikana hallinnonhajauttamisessa, ja
myös paikallishallinnosta vastaavan ministeriön pyrkimyksiä
varmistaa paikallishallintorakenteiden tehokkaampi valvonta,
mutta pitää tarpeellisena jatkaa toimia hallinnonhajauttamisen
toteuttamiseksi – kuten kuntatason hallinnon vahvistamista.

88.
toteaa tyytyväisenä, että Kosovolla on edistyksellinen pai
kallisviranomaisjärjestelmä, joka tarjoaa kansalaisille mahdolli
suuden osallistua päätöksentekoon. Tämä näkyy siinä, että Ko
sovon kansalaiset ovat pitkälti tyytyväisiä paikallishallintoonsa ja
sen tapaan käyttää toimivaltaansa.

89.
kehottaa Kosovoa osoittamaan, että se on ryhtynyt toi
miin korruption ja järjestäytyneen rikollisuuden torjumiseksi.

90.
suosittaa, että paikallistasolla käytettäisiin näyttöön pe
rustuvaa suunnitteluprosessia hallintoasioiden hoitamisessa ja
talousarvioprosessissa. Kuntaviranomaiset tarvitsevat erityistilan
teeseensa räätälöityä ohjausta hallintovalmiuksiensa vahvistami
seksi.
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91.
toteaa, että vastaperustetuilla serbienemmistöisillä kunnilla on erityisiä haasteita niiden pienen koon
vuoksi ja että ne tarvitsevat keskustasolta lisätukea toimintansa jatkuvuuden varmistamiseksi.
92.
kehottaa kaikkia osapuolia etsimään rakentavia ratkaisuja erityisiin haasteisiin, jotka liittyvät Kosovon
pohjoisosassa
toteutettavaan hajauttamisprosessiin, jotta kansalaisille voitaisiin tarjota laadukkaita palveluita.
93.
muistuttaa, että vakautus- ja assosiaatiosopimuksen mukaan Kosovon on kunnioitettava ja toteutet
tava hyvän hallinnon demokraattisia periaatteita toiminnaltaan asianmukaisten ja entistä tehokkaampien
täytäntöönpanoelimien avulla kaikilla hallintotasoilla.

Bryssel 11 päivänä huhtikuuta 2013
Alueiden komitean
puheenjohtaja
Ramón Luis VALCÁRCEL SISO

17.5.2013
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Alueiden komitean lausunto aiheesta ”Pilvipalvelujen potentiaali käyttöön Euroopassa”
(2013/C 139/07)

ALUEIDEN KOMITEA

— suhtautuu myönteisesti komission tiedonantoon, joka koskee pilvipalveluiden potentiaalin hyödyntä
mistä, ja on tyytyväinen siihen, että komissio on asettunut tukemaan innovatiivisia teknisiä ratkaisuja.
Komitea on yhtä mieltä siitä, että pilvipalveluiden tarjoamat mahdollisuudet eivät liity pelkästään
tietotekniikan kehitykseen: niillä on positiivisia vaikutuksia työmarkkinoihin ja ne voivat parantaa
yhtäläisiä mahdollisuuksia sekä myös luoda työpaikkoja.
— kiinnittää huomiota siihen, että yhden suurimmista esteistä pilvipalvelujen käytölle julkisella ja yksi
tyissektorilla muodostaa epävarmuus siitä, mitkä säädökset ja määräykset (esimerkiksi henkilötietojen
suojaa koskeva EU:n ja jäsenvaltioiden lainsäädäntö, sosiaali- ja terveysalan lainsäädäntö, kirjanpito
säännöt jne.) tulee ottaa huomioon pilvipalveluratkaisuja valittaessa. Tästä seuraa myös tiettyjä tieto
turvaan liittyviä haasteita ja riskejä, joista on huolehdittava.
— tukee komission ehdottamaa kolmea keskeistä toimenpidettä, mutta katsoo, että niitä olisi täydennet
tävä konkreettisilla toimilla, jotka liittyvät käyttäjien osaamisen kehittämiseen, sillä näin voidaan lisätä
kysyntää markkinoilla ja tätä kautta vahvistaa Euroopan asemaa maailmanlaajuisessa kilpailussa, vä
hentää riskien epäsuhtaa kuluttajien ja palveluntarjoajien välillä sekä edistää tämän uuden teknologian
kehityksestä aiheutuvien hyötyjen tasaisempaa jakautumista niiden kesken. Näiden konkreettisten
toimien tavoitteena tulisi olla myös tietoteknisen koulutuksen ja kulttuurin edistäminen.
— katsoo, että komission olisi aiheellista toteuttaa toimenpiteitä, joilla jo olemassa olevista tai kehitteillä
olevista, kansallisen, alueellisen tai mahdollisesti paikallisen tason pilvipalveluista tehtäisiin yhteenlii
tettäviä ja yhteentoimivia standardointimahdollisuuksia hyödyntäen. Tässä yhteydessä on erityisesti
syytä korostaa jo mainittua hallinnollisten rekisterien yhteensopivuutta.
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Esittelijä

Gábor BIHARY (HU, PSE), Budapestin pääkaupunkialueen valtuuston jäsen

Viiteasiakirja

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja
sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle – Pilvipalvelujen potentiaali käyttöön
Euroopassa

17.5.2013

COM(2012) 529 final

I

YLEISET HUOMIOT

ALUEIDEN KOMITEA

tavoitteena on tehdä Euroopasta edelläkävijä, on välttämätöntä
kehittää tukimuotoja maailmanlaajuisen kilpailun haasteisiin.

1.
suhtautuu myönteisesti komission tiedonantoon, joka kos
kee pilvipalveluiden potentiaalin hyödyntämistä, ja on tyytyväi
nen siihen, että komissio on asettunut tukemaan innovatiivisia
teknisiä ratkaisuja. Komitea on yhtä mieltä siitä, että pilvipalve
luiden tarjoamat mahdollisuudet eivät liity pelkästään tietotek
niikan kehitykseen: niillä on positiivisia vaikutuksia työmarkki
noihin ja ne voivat parantaa yhtäläisiä mahdollisuuksia sekä
myös luoda työpaikkoja.

7.
pitää tärkeänä, että kestävyysnäkökulma otetaan laajalti
huomioon pilvipalveluiden toteuttamisen yhteydessä, sillä tieto
teknisten välineiden kapasiteetin parempi hyödyntäminen mah
dollistaa resurssien tehokkaamman käytön. Komitea pitää kui
tenkin tarpeellisena, että strategiassa on tällä alalla myös aktii
visia osatekijöitä, joissa otetaan huomioon välillisiä vaikutuksia;
siinä pitäisi esimerkiksi käsitellä uusiutuvan energian osuuden
lisäämistä pilvipalveluiden käyttämästä energiasta.

2.
korostaa samalla, että on otettava huomioon uuden tek
nologian yleistymisen mahdolliset vaikutukset heikommassa ase
massa oleviin alueisiin ja yhteiskuntaryhmiin ja sen mahdolliset
haittavaikutukset sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden
kannalta. Tällainen riskitekijä voi olla esimerkiksi se, että pai
kallisen ja maailmanlaajuisen tason toimijat eivät kykene hyöty
mään samalla tavalla markkinoillepääsyn helpottumisesta.

8.
toteaa, että ”superpilvipalvelun” toteuttamisessa on erittäin
pitkä matka periaatetasolta konkreettiseen täytäntöönpanoon,
jossa sen koko potentiaali otetaan käyttöön, ja että tätä varten
on tärkeää parantaa kuluttajien osaamista kehittämällä tietotek
niikkakoulutusta ja tietoteknisiä taitoja.

3.
kiinnittää huomiota siihen, että yhden suurimmista esteistä
pilvipalvelujen käytölle julkisella ja yksityissektorilla muodostaa
epävarmuus siitä, mitkä säädökset ja määräykset (esimerkiksi
henkilötietojen suojaa koskeva EU:n ja jäsenvaltioiden lainsää
däntö, sosiaali- ja terveysalan lainsäädäntö, kirjanpitosäännöt
jne.) tulee ottaa huomioon pilvipalveluratkaisuja valittaessa.
Tästä seuraa myös tiettyjä tietoturvaan liittyviä haasteita ja ris
kejä, joista on huolehdittava.

4.
pahoittelee, että paikallis- ja alueyhteisöjä ei ole otettu
asianmukaisesti huomioon julkiseen sektoriin liittyvissä lähes
tymistavoissa eikä ehdotetussa pilvipalvelukumppanuudessa,
vaikka monilla niistä olisi tarjottavana toiminnastaan hyödyllisiä
kokemuksia, jotka voisivat toimia esimerkkinä strategiaa toteu
tettaessa. Sitäkään ei ole otettu huomioon, että eräät alue- ja
paikallisyhteisöt osallistuvat palveluntarjoajina pilvipalvelujen
infrastruktuurin luomiseen ja toimintaan.

5.
korostaa, että kaikkien hallintotasojen koordinoitu toi
minta on ratkaisevan tärkeää, jotta EU voisi edistyä merkittävästi
pilvipalvelujen alalla.

6.
toteaa, että jotta eurooppalaiset yritykset pystyisivät täyt
tämään niille annetun roolin toteutettaessa tätä strategiaa, jonka

9.
on huolissaan siitä, että tiedonannossa ei käsitellä asian
mukaisella tavalla ehdotetun strategian yhteyttä muihin kysy
myksiin, kuten tehokkaaseen tietoturvaan, tekijänoikeuksien
sääntelyyn sekä tietojen saatavuuteen ja siirrettävyyteen.

10.
korostaa, että pilvipalveluiden kehittyminen voi nopeutua
sen jälkeen, kun digitaalistrategian edellyttämät toimenpiteet on
toteutettu. Kuluttajat käyttävät jo tällä hetkellä pilvipalveluita,
joita palveluntarjoajat tarjoavat osana peruskäyttäjien kaipaamaa
liiketoimintamallia. Kokemus on kuitenkin osoittanut, että hen
kilöt, jotka käyttävät näitä teknologioita varomattomasti ja il
man tarvittavia taitoja, saattavat kärsiä vahinkoa, johon syynä
ovat juuri puutteet tietosuojassa sekä käyttäjien puutteellinen
osaaminen.

11.
tukee komission ehdottamaa kolmea keskeistä toimenpi
dettä, mutta katsoo, että niitä olisi täydennettävä konkreettisilla
toimilla, jotka liittyvät käyttäjien osaamisen kehittämiseen, sillä
näin voidaan lisätä kysyntää markkinoilla ja tätä kautta vahvis
taa Euroopan asemaa maailmanlaajuisessa kilpailussa, vähentää
riskien epäsuhtaa kuluttajien ja palveluntarjoajien välillä sekä
edistää tämän uuden teknologian kehityksestä aiheutuvien hyö
tyjen tasaisempaa jakautumista niiden kesken. Näiden konkreet
tisten toimien tavoitteena tulisi olla myös tietoteknisen koulu
tuksen ja kulttuurin edistäminen.
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ERITYISIÄ HUOMIOITA JA EHDOTUKSIA

Läpi standardiviidakon
12.
tukee komission ehdotusta standardointiprosessista,
vaikka harmitteleekin, ettei sen tukena ole asianmukaista sään
tely- ja organisaatiokehystä.
13.
pitää tärkeänä, että standardointiprosessia täydennetään
konkreettisilla toimenpiteillä, joilla mahdollistetaan tunnistami
nen pilvipalveluissa esimerkiksi liittämällä yhteen julkishallinto
jen rekisterit.

C 139/37

22.
katsoo, että on kuvailtava yksityiskohtaisemmin suunni
telmia, jotka mahdollistavat pilvipalveluiden ansiosta käytettä
vissä olevien palveluiden arvioinnin, ja että tällainen arviointi
on liitettävä osaksi palvelusopimuksia.

Eurooppalainen pilvipalvelukumppanuus ja kansainvälinen
vuoropuhelu
23.
pitää tervetulleena ajatusta eurooppalaisesta pilvipalvelu
kumppanuudesta.

14.
on huolissaan siitä, että komission ehdotuksessa ei oteta
riittävästi huomioon julkisella sektorilla ja markkinoilla ole
massa olevia palveluita sekä palvelurakenteita ja -infrastruktuu
ria, jonka toteuttamisen ne ovat mahdollistaneet.

24.
tukee kansainvälistä vuoropuhelua pilvipalveluteknologi
aan pohjautuvista palveluista sekä korostaa, että sektorin dynaa
misen kehityksen vuoksi olisi tarpeen yhdenmukaistaa koko
naisvaltaisesti jo laadittuja tai laadittavana olevia strategioita
sekä oikeudellisesta näkökulmasta että teknisesti.

15.
muistuttaa, että yksi luottamusta pilvipalveluihin heiken
tävä seikka on tietojen siirrettävyyttä koskevan sääntelyn puut
tuminen ja siitä aiheutuvat ongelmat.

25.
varoittaa henkilötietojen suojeluun liittyvistä riskeistä,
joita syntyy silloin, kun pilvipalveluserverit sijaitsevat EU:n ul
kopuolella.

16.
korostaa tarvetta määritellä standardoinnin ja sertifioin
nin alalla konkreettisemmin, miltä taholta ja millä tavoin serti
fiointielimet saavat toimivaltuutensa ja laaditaanko sertifiointia
koskevat säännöt jäsenvaltioiden vai unionin tasolla.
Turvalliset ja oikeudenmukaiset sopimusehdot

26.
katsoo, että komission olisi aiheellista toteuttaa toimen
piteitä, joilla jo olemassa olevista tai kehitteillä olevista, kansal
lisen, alueellisen tai mahdollisesti paikallisen tason pilvipalve
luista tehtäisiin yhteenliitettäviä ja yhteentoimivia standardointi
mahdollisuuksia hyödyntäen. Tässä yhteydessä on erityisesti
syytä korostaa jo mainittua hallinnollisten rekisterien yhteenso
pivuutta.

17.
pitää tärkeänä, että komissio haluaa säännellä palvelun
tarjoajien ja käyttäjien välisiä sopimuksia pyrkien erityisesti aset
tamaan rajoituksia palveluntarjoajille, jotta nämä eivät käyttäisi
määräävää asemaansa väärin.

27.
pitää tärkeänä vuoropuhelua niiden standardointielinten
kanssa, joiden työ liittyy myös pilvipalveluihin (esim. ISO, ETSI).

18.
toteaa, että vaikka käyttäjät suosivat kertakirjautumis
menettelyyn perustuvia sovelluksia niiden helppokäyttöisyyden
vuoksi, tällaisia toiveita ei saa toteuttaa turvallisuuden kustan
nuksella varsinkaan silloin, kun kyse on maksutapahtumista.
Näihin kysymyksiin on puututtava sääntelyn kautta lähitulevai
suudessa.
19.
korostaa, että suuri osa kyberavaruudessa vaanivista vaa
roista voitaisiin poistaa tehokkaan tunnistusjärjestelmän avulla,
jolloin käyttäjät näkisivät selkeästi kyberavaruuden toimijoiden
identiteetin.
20.
painottaa, että pilvipalvelut tarjoavat jo tällä hetkellä
erinomaisia mahdollisuuksia audiovisuaalisen kulttuurin levittä
miseen, mutta tekijänoikeuksia ja sisällön kopiointia koskevat
kysymykset ovat yhä ratkaisematta.
21.
suhtautuu myönteisesti tietosuojaa koskevien yhteisten
direktiivien laatimiseen etenkin siksi, että kysymys on perus
tavanlaatuinen pilvipalveluiden käytön kannalta. Komitea pa
hoittelee silti, ettei komissio käsittele verkkomaksuihin ja -las
kutukseen liittyviä aiheita, joiden merkitys on kuitenkin keskei
nen silloin, kun pilvipalveluita käytetään kaupallisiin tarkoituk
siin.

Käyttäjien osaamisen kehittäminen
28.
on tyytyväinen siihen, että komissio pitää tärkeänä julkis
ten palveluiden mukauttamista uuden vuosituhannen odotuk
siin, mutta korostaa, että tässäkin yhteydessä tarvitaan ehdotto
masti nopeita toimenpiteitä, joilla puututaan digitaaliseen kahti
ajakoon.

29.
korostaa, että digitaalista kuilua voidaan kaventaa ainoas
taan kohdennetun koulutuksen kautta. Tietoyhteiskunnassa tek
nologian hallinta muodostaa perustan osaamiselle sekä uusien
teknologioiden yleistymiselle.

30.
katsoo, että 2000-luvun eurooppalaisten on kyettävä ot
tamaan omakseen ja hyödyntämään tehokkaasti heidän saatavil
laan olevat teknologiat. Tätä varten olisi esimerkiksi hyödynnet
tävä nykyistä enemmän eurooppalaisen tietokoneajokortin tar
joamia mahdollisuuksia.

31.
painottaa, että pilvipalvelut tarjoavat jo tällä hetkellä tek
nisiä mahdollisuuksia edistää laajalti verkko-oppimista. Edistymi
nen tällä alalla edellyttää sääntely- ja tekijänoikeuskysymysten
ratkaisemista.
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32.
katsoo aiheelliseksi, että komissio tarjoaa tukea julkiselle sektorille julkisia hankintoja koskevien
periaatteiden määrittelyn yhteydessä, mutta pitää tärkeänä, että kehityksessä jälkeen jääneillä alueilla tämä
tuki ei rajoitu suunnitteluvaiheeseen vaan kattaa myös hyödyntämistä varten tarvittavan rahoituksen.
33.
korostaa, ettei pilvipalveluiden potentiaalia saada käyttöön, ellei samanaikaisesti kehitetä telepalvelu
jen yhteismarkkinoita. Tämä edellyttää EU:n toimia, jotka liittyvät datapalvelujen verkkovierailujen hinnoit
teluun.
34.
katsoo, että on välttämätöntä määritellä yksityiskohtaisemmin ne hallinnolliset palvelut, jotka on
ehdottomasti otettava osaksi eurooppalaisia pilvipalveluita esimerkiksi tunnistuksen alalla.

Bryssel 11 päivänä huhtikuuta 2013
Alueiden komitean
puheenjohtaja
Ramón Luis VALCÁRCEL SISO

17.5.2013
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Alueiden komitean lausunto aiheesta ”Hallinnon hajauttaminen Euroopan unionissa ja paikallisen ja
alueellisen itsehallinnon asema EU:n politiikan muotoilussa ja toteuttamisessa”
(2013/C 139/08)

ALUEIDEN KOMITEA

— katsoo, että hallinnon hajauttamisella tarkoitetaan kaikkia poliittisen tason toimia, joilla vahvistetaan
valtiotasoa alempien hallintotasojen roolia valtio- ja unionitason päätöksentekoprosessissa ja siirretään
toimivaltuuksia keskushallinnolta paikallisille ja alueellisille instituutioille.
— on vakuuttunut siitä, että toimivan paikallis- ja aluehallinnon sekä tehokkaan hallinnonhajauttamisen
tulisi perustua subsidiariteetin, suhteellisuuden ja monitasoisen hallinnon periaatteisiin.
— on vakuuttunut siitä, että subsidiariteetti on poliittisena ja oikeudellisena periaatteena hallinnon haja
uttamisen ratkaiseva kannustin, sillä sen myötä toimivaltuudet siirretään tasolle, jolla ne voidaan
toteuttaa tehokkaimmin.
— panee merkille, että talous- ja rahoituskriisi on monissa maissa toiminut katalysaattorina uudistuksille
tai muutoksille siten, että eräissä maissa valtiotasoa alemman hallintotason viranomaiset ovat käyneet
läpi alueellisen uudelleenjärjestelyprosessin ja että myös valtarakenteiden institutionaalinen organi
sointi on osittain muuttunut huomattavasti.
— toteaa, että yhtenäinen hallinnon hajauttamisprosessi voi onnistua vain, jos toimivaltuuksien siirtoon
valtiotasoa alemmille hallintotasoille liittyy vastaava asianmukaisen rahoituksen jakaminen
— panee merkille, että alueet, joiden rahoitus perustuu pääasiassa omiin varoihin, hyödyntävät käytet
tävissä olevia varoja vastuuntuntoisemmin, ja niiden julkistalous on näin ollen vakaampi. Komitea
suosittaakin, että jäsenvaltioissa turvauduttaisiin enemmän omiin varoihin perustuviin järjestelyihin
kuin tulonsiirtojärjestelmiin.
— korostaa hallinnon hajauttamisen sekä onnistuneen ja kestäväpohjaisen unionin aluepolitiikan myön
teistä yhteyttä.
— korostaa, että alue- ja paikallistaso olisi otettava mukaan Euroopan tulevaisuudesta käytäviin keskus
teluihin, sillä Euroopan unionin oikeutus perustuu muun muassa alue- ja paikallistason oikeutukseen.
— suosittaa, että kaikilla hallintotasoilla toteutetaan yhteisiä toimia, jotta valtionvelkakriisistä päästään
Euroopassa pysyvästi eroon, ja kehottaa tämän vuoksi ottamaan alue- ja paikallisviranomaiset tasave
roisina mukaan laadittaessa eurooppalaisia ja kansallisia uudistussuunnitelmia.
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Franz SCHAUSBERGER (AT, PPE), Salzburgin osavaltion edustaja alueiden komite
assa

Viiteasiakirja

I

POLIITTISET SUOSITUKSET

ALUEIDEN KOMITEA

Hallinnon hajauttamisen edut
1.
katsoo, että hallinnon hajauttamisella tarkoitetaan kaikkia
poliittisen tason toimia, joilla vahvistetaan valtiotasoa alempien
hallintotasojen roolia valtio- ja unionitason päätöksentekopro
sessissa ja siirretään toimivaltuuksia keskushallinnolta paikallis
ille ja alueellisille instituutioille.

2.
tunnustaa, ettei EU:n jäsenvaltioilla ole minkäänlaista vel
vollisuutta valita tiettyä institutionaalisen rakenteen tai toimival
lan hajauttamisen, siirtämisen tai jakamisen mallia erilaisten hal
lintomallien joukosta, mutta korostaa samalla, että unioni kun
nioittaa myös alueellista ja/tai paikallista itsehallintoa, kuten eri
tyisesti Euroopan unionista tehdyssä sopimuksessa (4 artiklan 2
kohdassa) vahvistetaan.

3.
toteaa, että monilla politiikanaloilla toimeenpano on ha
jautetun hallinnon tasoilla huomattavasti tehokkaampaa sekä
kustannusten että palvelujen laadun ja kansalaisläheisyyden kan
nalta.

4.
korostaa, että on tärkeää, että Euroopan kansalaiset sa
maistuvat alueeseensa ja kuntaansa, joilla on ratkaiseva rooli
ennen kaikkea yhä lisääntyvän kansainvälistymisen ja näin
olen työmarkkinoiden ja taloudellisten suhteiden anonymisoitu
misen vastapainona.

6.
kiittää Euroopan neuvoston paikallis- ja aluehallintoasiain
kongressia (CLRAE) sekä kuulemisprosessiin osallistuneita sidos
ryhmiä arvokkaista panoksista ja asiantuntijalausunnoista.

Alueiden komitean perustava vastuu hallinnon hajauttamisen
seurannassa
7.
vahvistaa, että alueiden komitealla, joka edustaa valtiotasoa
alempia (eli paikallisia ja alueellisia) hallintotasoja EU:n lainsää
däntä- ja päätöksentekoprosessissa, on vastuu toissijaisuusperi
aatteen soveltamisen seurannasta ja sitä kiinnostaa kovasti hal
linnon hajauttamisen tilanteen säännöllinen arvioiminen Euroo
pan unionissa ja laajentumisprosessissa mukana olevissa maissa.

8.
toteaa, että alueiden komitea on äskettäin antamassaan
lausunnossa ”Monitasoisen hallinnon kulttuurin luominen Eu
rooppaan: alueiden komitean valkoisen kirjan jatkotoimet” tuo
nut esiin aikeensa seurata tarkkaan hallinnon hajauttamisproses
sia jäsenvaltioissa ja laajentumisprosessissa mukana olevissa
maissa.

9.
saa tälle aikeelle tukea siitä, että Euroopan kuntien ja alu
eiden neuvosto (CEMR) ja CLRAE toteuttavat asianmukaisia jär
jestelmällisiä toimia samasta aiheesta, ja aikoo hyödyntää mo
lempien tahojen saamia tuloksia työssään.

10.
palauttaa mieleen, että alueiden komitea on antanut ai
heesta viimeisimmän lausuntonsa 7. heinäkuuta 2005 ja että
tällä välin on tapahtunut merkittäviä institutionaalisia, poliittisia
ja oikeudellisia muutoksia ja kehityskulkuja hallinnon hajautta
misen alalla EU:ssa.

Hallinnon hajauttamisen kehitys Euroopassa vuonna 2005
annetun viimeisimmän lausunnon jälkeen
5.
on vakuuttunut, että hallinnon hajauttaminen ja siihen
liittyvät alueelliset ja paikalliset instituutiot vaikuttavat ratkaise
vasti siihen, että Euroopan alueiden nykyiset taloudelliset ja
yhteiskunnalliset erot kapenevat ja että näin voidaan vähentää
köyhiltä alueilta taajamiin suuntautuvan maaltapaon kielteisiä
vaikutuksia ja työmarkkinoita lamauttavaa jäsenvaltiosta toiseen
tapahtuvaa työvoiman siirtymistä.

11.
toteaa, että vuoden 2009 Lissabonin sopimus on voimis
tanut toissijaisuusperiaatetta, ankkuroinut alueiden ja kuntien
identiteetin perustamissopimukseen sekä vahvistanut alueiden
komiteaa. Tämä on edelleen kannustanut useita jäsenvaltioita
toteuttamaan tai suunnittelemaan institutionaalisia uudistuksia
hallinnon hajauttamisen tai paikallis- ja aluetasojen vahvistami
seksi.
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12.
toteaa, että yleisesti ottaen hallinnon hajauttaminen on
viime vuosina lisääntynyt useimmissa maissa. Komitea on kui
tenkin erittäin huolissaan myös päinvastaisista ilmiöistä eräissä
jäsenvaltioissa, joissa on rajoitettu merkittävästi paikallis- ja alu
eviranomaisten taloudellista riippumattomuutta tai paikallis
tason itsemääräämisoikeutta.

13.
toteaa kuitenkin myös, että vuonna 2009 alkanut rahoi
tus- ja talouskriisi sekä vuodesta 2010 jatkunut julkisen talou
den velkakriisi ovat haitanneet hallinnon hajauttamisen vahvis
tamista ja että kansallisvaltioiden ja unionin toimielinten suhde
on muuttunut, mikä on vaikuttanut myös valtiotasoa alempiin
hallintotasoihin.

14.
toteaa tässä yhteydessä tyytyväisenä, että monitasoisen
hallinnon malli on – myös alueiden komitean aloitteen ansiosta
– tullut osaksi eurooppalaista poliittista keskustelua, mikä auttaa
torjumaan mahdollisia hallinnon hajauttamiseen liittyviä kieltei
siä suuntauksia.

15.
katsoo asiakseen todeta, että muutamissa vuonna 2004
EU:hun liittyneissä jäsenvaltioissa hallinnon hajauttamiseen liit
tyvä muutosprosessi on vielä kesken, ja on näin ollen tietoinen
siitä, että etenkin osalla kyseisistä maista sekä itäisen kumppa
nuuden piiriin kuuluvilla mailla on edessään merkittäviä haas
teita, jotta voidaan jatkaa kukoistavaa yhteiskunnallista ja talou
dellista kehitystä.

16.
panee merkille, että tuoreimmat laajentumiskierrokset
ovat osoittaneet, että alue- ja paikallisviranomaisten puutteelli
nen osallistuminen integraatioprosessiin aiheuttaa sekä kansallis
ille hallituksille että myös unionin toimielimille huomattavia
haasteita ja ongelmia pantaessa täytäntöön EU:n politiikkoja ja
toteutettaessa tarvittavia uudistuksia, jotka loppujen lopuksi vai
kuttavat myös kansalaisiin.

17.
toteaa tyytyväisenä, että Euroopan neuvoston jäsenten
suuri enemmistö ja kaikki EU:n jäsenvaltiot ovat ratifioineet
Euroopan neuvoston vuonna 1985 antaman Euroopan paikal
lisen itsehallinnon peruskirjan. Näin tuetaan ja vahvistetaan pai
kallista itsehallintoa Euroopassa demokratian, kansalaisläheisyy
den ja hallinnon hajauttamisen periaatteiden pohjalta.

18.
suhtautui myönteisesti ja kannattaen Euroopan neuvos
ton aloitteeseen Euroopan alueellisen demokratian peruskirjasta
sekä paikallis- ja aluehallintoasiain kongressin vuonna 2008 laa
timaan luonnokseen, jonka tarkoituksena oli esittää Euroopan
alueellisen demokratian tärkeimmät periaatteet. Komitea pahoit
telee, että aloite kaatui muutamien Euroopan neuvoston jäsen
ten vastarintaan, mutta on hyvillään siitä, että vuonna 2009
paikallis- ja aluehallinnosta vastaavat ministerit hyväksyivät ai
nakin alueellista demokratiaa käsittelevän viitekehyksen.
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Hallinnon hajauttaminen ja rahoituskriisi
19.
seuraa erittäin valppaana sitä, että nykyisen rahoitus- ja
talouskriisin seurausten yhteydessä myös toimivaltuuksien jako
ja etenkin kysymys julkistalouden hajauttamisesta on noussut
valtio- ja unionitasolla yhä enemmän julkiseen keskusteluun.
Sen yhteydessä oletetaan usein virheellisesti, että valtiotasoa
alempien hallintotasojen käyttäytyminen on yksi niistä tekijöistä,
jotka estävät talousarviotavoitteiden saavuttamisen yleisen valti
ontalouden tasolla, vaikka pääasiallisen vastuun kriisissä kanta
vat valtiot.

20.
toteaa huolestuneena, että vuonna 2009 alkanut rahoi
tuskriisi on laajentunut julkisen talouden velkakriisiksi, joka uh
kaa merkittävästi alueiden ja kuntien reaalitaloutta ja haittaa
myös jäsenvaltioiden yhteiskuntarakennetta.

21.
on huolestunut alueellisen ja paikallisen itsehallinnon ti
lasta eräissä Euroopan maissa johtuen uudistuksista, joita toteu
tetaan alue- ja paikallishallinnon järkeistämiseksi ja sen kestoky
vyn parantamiseksi. Nykyisessä talous- ja rahoituskriisissä vallit
sevat taloudelliset kriteerit ovat monissa jäsenvaltioissa vääris
täneet alueellisen ja paikallisen itsehallinnon demokraattisia pe
rustuksia ja vahingoittaneet sitä syvällisesti.

22.
vastustaa erittäin päättäväisesti sitä, että talous- ja velkak
riisistä ja koko Euroopassa tarvittavista säästötoimenpiteistä tu
lee eräissä jäsenvaltioissa tekosyy, jonka varjolla toimivaltaa kes
kitetään entistä enemmän, hallintoa hajautetaan ilman tarvitta
vien varojen osoittamista ja valtiotasoa alempia hallintoraken
teita yksinkertaistetaan tai supistetaan tai jopa poistetaan, mikä
johtaa lopulta alueellisen ja paikallisen demokratian heikkene
miseen. Tämä suuntaus perustuu siihen väärään olettamukseen,
että julkiset palvelut voidaan tuottaa edullisemmin siirtämällä ne
keskushallinnon tasolle.

23.
katsoo pikemminkin, että kansalaisia lähinnä olevana
hallintotasona paikallisviranomaiset tuntevat kansalaisten tarpeet
parhaiten ja pystyvät parhaiten kartoittamaan niitä ja vastaa
maan niihin kriisiaikoina.

24.
vastustaa päättäväisesti edempänä kuvatun laista politiik
kaa, sillä se on ristiriidassa eurooppalaisen toissijaisuusperiaat
teen kanssa. Toissijaisuusperiaatteen mukaan poliittiset ja sään
telyyn liittyvät päätökset on tehtävä toivottujen tavoitteiden saa
vuttamiseen parhaiten soveltuvalla tasolla ja mahdollisimman
lähellä kansalaisia.

25.
näkee vastaavanlaista kehitystä myös EU:hun liittymiseen
valmistautuvissa maissa ja itäisen kumppanuuden piiriin kuu
luvissa maissa.
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26.
katsoo asiakseen todeta, että rahoitus- ja velkakriisiin
liittyvien taloudellisten perusteiden vuoksi kuntaliitokset esite
tään hyvin usein ja joskus ilman riittäviä tutkimuksia ja analyy
seja keinona kustannusten säästämiseksi. Komitea panee kuiten
kin merkille, että joillakin alueilla kuntaliitokset voivat esimer
kiksi väestökehityksen muutoksen vuoksi olla järkevä väline.
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31.
muistuttaa teettämästään analyysista tilannekuvan saa
miseksi hallinnon hajauttamista ja toimivaltajakoa koskevasta
tilanteesta jäsenvaltioissa.

Paikallisen ja alueellisen itsehallinnon organisoinnin periaat
teet
27.
on sitä mieltä, ettei tällaisten ajatusten yhteydessä saa
jättää huomiotta kysymystä tähän liittyvästä kansalaisläheisyy
den ja paikallisdemokratian mahdollisesta vähenemisestä ja
että etusijalle olisi asetettava kuntien välisen yhteistyön ja raja
tylittävän paikallisyhteistyön mahdollisuudet kustannusten alen
tamiseksi. Kuntien määrän vähentämistä kuntaliitosten kautta
tulisi harkita erityisen huolellisesti – ne voivat olla järkevä väline
esimerkiksi alueiden väestökehityksen muutoksen vuoksi. Komi
tea on kuntien välisen yhteistyön suhteen huolissaan siitä, että
Euroopan komissio pyrkii Euroopan unionin tuomioistuimen
oikeuskäytännön ylittävillä ehdoilla vaikeuttamaan tehtävien
hoitamista kuntien välisellä yhteistyöllä.

28.
korostaa tässä yhteydessä ystävyyskuntatoiminnan, eu
rooppalaisten kaupunkien ja alueiden verkostojen, alueellista
yhteistyötä koskevien eurooppalaisten kahden- ja monenvälisten
ohjelmien sekä eurooppalaisen alueellisen yhteistyön yhtymän
(EAYY) tärkeää merkitystä, sillä ne helpottavat merkittävästi alu
eiden ja kuntien rajatylittävää yhteistyötä sellaisilla asiaan liitty
villä aloilla kuin yleishyödylliset palvelut, liikenne ja ympäris
tönsuojelu.

Hallinnon hajauttamisen nykytilanne Euroopassa (1)
29.
panee tuoreimpien raporttien perusteella merkille, että
kolmella EU:n 27 jäsenvaltioista on virallisesti liittovaltioraken
ne, yksi jäsenvaltio on lähes liittovaltio ja muita voidaan pitää
mitä erilaisimmissa muodoissa esiintyvinä yhtenäisvaltioina ja
että vaikka eräillä on virallisesti yhtenäinen rakenne, niiden alu
eellinen organisointi on epäyhtenäinen (asymmetrinen järjestel
mä). Komitea toteaa, että yhdessätoista jäsenvaltiossa on vain
yksi, yhdeksässä kaksi ja seitsemässä kolme valtiotasoa alempaa
hallintotasoa.

30.
seuraa erittäin valppaana sitä, että talous- ja rahoituskriisi
on monissa maissa toiminut katalysaattorina uudistuksille tai
muutoksille siten, että eräissä maissa valtiotasoa alemman hal
lintotason viranomaiset ovat käyneet läpi alueellisen uudelleen
järjestelyprosessin ja että myös valtarakenteiden institutionaa
linen organisointi on osittain muuttunut huomattavasti – muu
tokset eivät kuitenkaan ole aina suuntautuneet hallinnon haja
uttamisen vahvistamiseen.
(1) Tässä kohdassa hyödynnetään tietoja Euroopan kuntien ja alueiden
neuvoston (CEMR) ja Dexia Crédit Localin laatimasta raportista,
jonka aiheena on julkinen talous valtiotasoa alempana Euroopan
unionissa, sekä tietoja julkista taloutta EMU:ssa käsittelevästä Euroo
pan komission raportista.

32.
on vakuuttunut siitä, että toimivan paikallis- ja aluehal
linnon sekä tehokkaan hallinnonhajauttamisen tulisi perustua
subsidiariteetin, suhteellisuuden ja monitasoisen hallinnon peri
aatteisiin.

33.
pitää erittäin tärkeänä, että paikallis- ja aluehallintoa to
teuttavat sellaiset demokraattisesti valitut ja kattavasti edustuk
selliset elimet, jotka ovat kansalaisilleen tilivelvollisia. Tähän liit
tyvä politiikan kansalaisläheisyys ilmentää paikallis- ja aluede
mokratian lisäarvoa, sillä hyvä hallintotapa ja avoimuus lisäävät
paikallisten ja alueellisten elinten oikeutusta ja vastuunalaisuutta
ja niitä kohtaan tunnettua luottamusta.

34.
pitää ehdottoman välttämättömänä, että päätös toteuttaa
uudistuksia, jotka johtavat toimivallan ja taloudellisten resurs
sien hajauttamiseen, vastaa kansalaisten sekä paikallis- ja alueyh
teisöjen konkreettisia toiveita ja tarpeita. Komitea katsoo kuiten
kin, että myös kansanäänestykseen voidaan turvautua, mikäli se
on käyttöön otettavien toimenpiteiden merkittävyyden vuoksi
perusteltua ja kyseisen jäsenvaltion valtiosäännön mukaista.

35.
toteaa tyytyväisenä, että Euroopan yhdentyminen on
edistänyt ratkaisevasti hallinnon alueellisen ja paikallisen hajaut
tamisen prosessia. EU:n laajentumisprosessiin osallistuvien mai
den ja itäisen kumppanuuden piiriin kuuluvien maiden osalta
voi kyseisissä maissa parhaillaan toteutettava tai keskustelun
kohteena oleva hallinnon hajauttaminen vaikuttaa merkittävästi
siihen, että ne kykenevät mukautumaan EU:n säännöstöön hel
pommin ja nopeammin ja viime kädessä täyttämään paremmin
EU-jäsenyyteen liittyvät velvoitteet.

36.
muistuttaa myös paikallis- ja aluedemokratian epäsuo
rasta tunnustamisesta EU:n perussopimuksissa (Euroopan unio
nista tehdyn sopimuksen 10 artikla, Euroopan unionin toimin
nasta tehdyn sopimuksen 20 artiklan 2 kohta ja EU:n perus
oikeuskirjan 40 artikla), mikä osoittaa, että vaikka EU:n suhtau
tuminen jäsenvaltioiden institutionaalisia järjestelyjä kohtaan on
lähtökohtaisesti neutraali, se pitää paikallis- ja aluedemokratiaa
yhtenä oman oikeutuksensa peruspilarina.

37.
kehottaa tässä yhteydessä kaikkia EU:n jäsenvaltioita,
jotka eivät vielä ole niin tehneet, luomaan valtiotasoa alemmille
hallintotasoilleen asianmukaiset lainsäädäntöpuitteet mahdolli
simman korkealla (mahdollisesti perustuslailliselle) tasolla.

17.5.2013

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

38.
muistuttaa, ettei sen tavoitteena ole luoda pelkästään ti
lastollisia alueyksiköitä vaan valtiotasoa alempana olevat poliit
tisen ja hallinnollisen itsehallinnon tasot, sillä ne voivat huomat
tavasti muita paremmin panna täytäntöön EU:ssa päätettyjä toi
mia ja EU:n lainsäädäntöä.

39.
on samaa mieltä muun muassa CLRAE:n kanssa siitä,
että hajautetun hallinnon yksiköiden määrän Euroopan maissa
tulisi kuvastaa myös kulloisenkin valtion maantieteellistä kokoa,
ja muistuttaa Arco Latinon vuonna 2012 antamasta niin sano
tusta Salernon manifestistä, jossa esitetään arvokkaita suosituk
sia väliportaan hallintotasojen tulevaa kehittämistä varten.

40.
on tyytyväinen siihen, että EU:n tunnuslauseen ”Moninai
suudessaan yhtenäinen” mukaan hallinnon alueellinen hajautta
minen on avaintekijä kulttuurisen monimuotoisuuden edistämi
sessä, ja näin ollen kaikkien EU:n toimielinten tulisi tukea sitä,
jotta vahvistetaan paikallis- ja alueviranomaisten tunnetta siitä,
että ne ovat eurooppalaisia alueellisia viranomaisia.

41.
muistuttaa tässä yhteydessä eräistä hajautettujen hallinto
rakenteiden merkittävistä eduista, joista mainittakoon esimer
kiksi parempi käsitys kansalaisten tarpeista ja toiveista, sellaisten
politiikkojen (yhteinen) kehittäminen, joilla kyetään edistämään
kestäväpohjaista ja kilpailukykyistä kasvua, järkevä varainhoito
ja investoinnit paikallis- ja aluetasolla sekä itsehallinnon ja pai
kallis- ja aluedemokratian vahvistuminen.

42.
painottaa edelleen, että hyvän hallintotavan ja sääntelyn
parantamisen periaatteiden mukaisesti alueiden ja paikallisviran
omaisten sekä EU:n politiikkojen täytäntöönpanosta valtiotasoa
alemmilla hallintotasoilla vastuussa olevien toimijoiden on jo
mahdollisimman aikaisessa vaiheessa oltava entistä aktiivisempia
ja osallistuttava tehokkaammin sekä EU:n politiikkojen että lain
säädännön suunnitteluun ja täytäntöönpanoon.

43.
pitää tässä yhteydessä Euroopan komission ja alueiden
komitean yhteistyösopimuksen tehokasta täytäntöönpanoa tär
keänä ja välttämättömänä keinona varmistaa kyseisenlainen
osallistuminen.

44.
kehottaa uudelleen niitä jäsenvaltioita, joiden alueviran
omaiset käyttävät lainsäädäntävaltaa, luomaan tarvittavat meka
nismit, jotta mahdollistetaan näiden alueviranomaisten osallis
tuminen EU:n päätöksentekoprosessiin niitä koskevissa kysy
myksissä. Tämän ei tulisi koskea yksinomaan alueparlamentteja,
joiden tulisi osallistua toissijaisuusperiaatteen toteutumisen val
vomista koskevaan ennakkovaroitusjärjestelmään, vaan myös
alueellisia toimeenpanoelimiä, joiden tulisi osallistua maakoh
taisten kantojen valmisteluun neuvostossa tai kansallisten val
tuuskuntien kokoonpanosta päättämiseen.
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Monitasoinen hallinto ja yhteys tehokkaan ja toimivan pai
kallisen ja alueellisen itsehallinnon sekä toissijaisuusperiaat
teen asianmukaisen soveltamisen välillä
45.
muistuttaa, että monitasoisella hallinnolla varmistetaan
kaikkien hallintotasojen yhteistyö toimivaltuuksien käytössä ja
päätöksenteossa. Toissijaisuusperiaate ja monitasoinen hallinto
kulkevat käsi kädessä vahvan paikallisen ja alueellisen itsehallin
non kanssa.

46.
muistuttaa myös siitä, että Lissabonin sopimuksessa to
detaan ensimmäistä kertaa nimenomaisesti, että toissijaisuusperi
aate koskee EU:ssa kaikkia hallintotasoja, eli unioni-, jäsenvaltio, paikallis- ja aluetasoa. Subsidiariteetin ja suhteellisuuden peri
aatteet ovat edellytyksiä sille, että monitasoinen hallinto toimii
käytännössä.

47.
on vakuuttunut siitä, että subsidiariteetti on poliittisena
ja oikeudellisena periaatteena hallinnon hajauttamisen ratkaiseva
kannustin, sillä sen myötä toimivaltuudet siirretään tasolle, jolla
ne voidaan toteuttaa tehokkaimmin.

48.
aikoo jatkaa yhteistyötään Euroopan neuvoston paikallisja aluehallintoasiain kongressin (CLRAE) kanssa Euroopan pai
kallisen itsehallinnon peruskirjan soveltamisen sekä paikallis- ja
aluedemokratian kulloisenkin tilan valvomiseksi EU:n jäsenvalti
oissa ja ehdokasmaissa.

49.
ilmoittaa aikomuksestaan laatia monitasoista hallintoa
käsittelevän Euroopan unionin peruskirjan tai jatkaa jo tätä var
ten käynnistettyä työskentelyä (2).

Julkistalouden hajauttaminen
50.
toteaa tyytyväisenä, että julkista taloutta EMU:ssa käsitte
levän Euroopan komission tuoreimman raportin (3) mukaan
suuntaus julkistalouden hajauttamiseen on vahvistunut EU:n jä
senvaltioissa, ja yhä suuremmalla osalla menoista ja tuloista on
paikallista tai alueellista merkitystä. Raportissa tuodaan esiin,
että omat varat, jotka ovat esimerkiksi valtiotasoa alemman
hallintotason itsehallintoon perustuvia veroja tai maksuja, ovat
tehokkaampi rahoituskeino kuin määrärahasiirrot keskushallin
nosta. Valtiotasoa alemmat hallintotasot käyttävät omia veroja ja
maksuja kuitenkin alle 50 prosentissa tapauksista, eivätkä ne ole
nousseet vuoden 1995 jälkeen.

51.
toteaa, että yhtenäinen hallinnon hajauttamisprosessi voi
onnistua vain, jos toimivaltuuksien siirtoon valtiotasoa alem
mille hallintotasoille liittyy vastaava asianmukaisen rahoituksen
jakaminen. Komitea muistuttaa, että sekä Euroopan paikallisen
itsehallinnon peruskirjassa että alueellista demokratiaa käsittele
vässä viitekehyksessä määrätään tällaisista velvoitteista ja toi
mista allekirjoittajavaltioille.
(2) Ks. lausunnot CdR 89/2009 fin ja 273/2011 fin.
(3) http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_
economy/2012/public-finances-in-emu-2012_en.htm (englanniksi)
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52.
kritisoi tässä yhteydessä viimeaikaista kehitystä eräissä
jäsenvaltioissa, joissa toimivaltuuksien jakamiseen ei liity vastaa
vaa rahoitusta tai toimivaltaa tulojen hankkimiseksi. Tämä joh
taa alueellisen tai paikallisen itsehallinnon tehottomuuteen, mitä
puolestaan käytetään keskittämistoimien perusteena.

53.
muistuttaa, etteivät valtiotasoa alempien hallintotasojen
paisuvat menot johdu sinällään hallinnon hajauttamisesta vaan
pikemminkin hallinnon hajauttamisen heikosta toteutuksesta,
johon ei liity julkistalouden hajauttamista.

54.
siteeraa jälleen julkista taloutta EMU:ssa käsittelevää Eu
roopan komission raporttia, jonka mukaan alueet, joiden rahoi
tus perustuu pääasiassa omiin varoihin, hyödyntävät käytettä
vissä olevia varoja vastuuntuntoisemmin, ja niiden julkistalous
on näin ollen vakaampi. Tämän vuoksi komitea kannustaa jä
senvaltioita muuttamaan tulonsiirrot mahdollisimman pitkälle
omiksi varoiksi.

55.
on huolissaan siitä, että monet alueet ja kunnat ovat
uskaliaiden rahoituskeinottelujen vuoksi joutuneet vakaviin ta
loudellisiin vaikeuksiin, ja kehottaa laatimaan soveltuvia väli
neitä ja strategioita tällaisia tilanteita varten.

56.
kehottaa Euroopan komissiota selventämään lainsäädän
nöllisiä puitteita sellaisten EU:n osarahoittamien hankkeiden
osalta, joilla pyritään Eurooppa 2020 -strategian ja muiden vas
taavien tavoitteiden saavuttamiseen, jotta löydetään tasapaino
alue- ja paikallisviranomaisten yhteisrahoitusosuutta koskevien
vaatimusten ja niiden julkisen talouden alijäämän laskutavan
välille.

57.
korostaa hallinnon hajauttamisen sekä onnistuneen ja
kestäväpohjaisen unionin aluepolitiikan myönteistä yhteyttä ja
viittaa tässä yhteydessä tutkimuksiin, joiden mukaan etenkin
koheesiopolitiikalla saadaan parempia tuloksia jäsenvaltioissa,
joiden hallinto on hajautettu.

58.
kiinnittää samalla huomiota siihen, että etenkin keskus
johtoisissa jäsenvaltioissa, joissa kaikki alueet ovat oikeutettuja
tavoite 1 -tukeen, koheesiopolitiikkaa toteutetaan tehottomasti,
sillä keskushallinnon viranomaiset eivät useinkaan tunne alueel
lisia ongelmia eivätkä yksittäisten hankkeiden haasteita. Komitea
kannattaakin sitä, että valtiotasoa alemmat hallintotasot osallis
tuvat vastedes jäsenvaltioissa yksittäisten rahastojen hallinnoin
tiin.

Hallinnon hajauttaminen ja itsenäisyyspyrkimykset
59.
on vakuuttunut siitä, että hyvin ymmärretty hallinnon
hajauttaminen voi edistää huomattavasti kansalaisten tyytyväi
syyttä alueilla ja kunnissa ja vahvistaa koko valtiota.
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60.
on toisaalta vakuuttunut siitä, että pitkään jatkunut kiel
täytyminen todellisesta vuoropuhelusta hallinnon eri tasojen vä
lillä sekä alueiden esittämien, toimivaltuuksien ja tarvittavien
varojen hajauttamista koskevien toiveiden ja vaatimusten jat
kuva huomiotta jättäminen saattaa johtaa autonomiavaatimuk
siin ja erityistapauksissa itsenäistymisvaatimuksiin. Komitea
muistuttaa tässä yhteydessä, että toissijaisuus- ja suhteellisuus
periaatteiden selkeä ja johdonmukainen noudattaminen ja hy
väksyntä Euroopan tasolla tarjoaa parhaat puitteet eri tasojen
oikeutettujen huolenaiheiden huomioon ottamiselle.

61.
seuraa tiiviisti eräiden EU:n jäsenvaltioiden ja ehdokas
maiden alueilla viime aikoina voimistuneita itsenäisyyspyrki
myksiä sekä niiden hyvin erilaisia historiallisia, poliittisia ja ta
loudellisia syitä.

62.
kehottaa tässä yhteydessä selvittämään ja ymmärtämään
tutkimusten avulla tällaisten pyrkimysten syitä ja perusteita,
jotta voidaan löytää kaikkien osapuolten kannalta johdonmukai
sia ja rauhanomaisia ratkaisuja.

63.
tähdentää, että Euroopan unionista tehdyn sopimuksen
4 artiklan 2 kohdan mukaan alueen kehittymistä kohti itsenäi
syyttä on pidettävä kunkin valtion sisäisenä asiana.

64.
muistuttaa, että mikäli jokin alue saavuttaa itsenäisyyden
ja haluaa liittyä EU:hun, sen tulisi esittää virallinen hakemus
neuvostolle ja noudattaa Euroopan unionista tehdyn sopimuk
sen 49 artiklan mukaista liittymismenettelyä, kuten minkä ta
hansa muun valtion, joka pyrkii EU:n jäsenvaltioksi.

Visioita tulevasta Euroopasta
65.
osallistuu suurella mielenkiinnolla äskettäin alkaneeseen
keskusteluun tulevaa Eurooppaa käsittelevistä erilaisista visioista
ja odottaa, että valtiotasoa alemmat hallintotasot otetaan alusta
lähtien mukaan tähän keskusteluprosessiin. Komitea pitää tätä
tärkeänä haasteena oman toimintansa kannalta.

66.
korostaa, että Eurooppaa käsittelevään visioon on välttä
mättä kuuluttava alue- ja paikallistaso, sillä Euroopan unionin
oikeutus perustuu muun muassa valtiotasoa alempien hallinto
tasojen oikeutukseen.

67.
katsoo, että on järjestettävä kyseisiä aiheita käsittelevä
konventti, jonka tehtävänä on laatia ja esittää EU:n tulevaa
muotoa käsitteleviä ajatuksiaan, joilla tähdätään siihen, että uu
sissa perussopimuksissa annetaan entistä enemmän tilaa paikal
lis- ja aluedemokratian nykyistä vahvemmalle tunnustamiselle.
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68.
suosittaa, että tässä yhteydessä pohditaan sitä, missä
määrin hallinnon hajauttaminen yhdessä tehokkaan paikallisen
ja mahdollisesti alueellisen itsehallinnon kanssa voi olla yksi EUjäsenyyden edellytys.
Suositukset
69.
suosittaa, että unionin toimielimet sekä alue- ja paikallis
viranomaiset vahvistavat vuoropuheluaan, jotta alueet, kaupun
git ja kunnat sekä Euroopan unionin toimielimet voivat tehdä
keskenään suoraa yhteistyötä.
70.
suosittaa, että kaikilla hallintotasoilla luodaan yhteisvai
kutusta, jotta valtionvelkakriisistä päästään Euroopassa pysyvästi
eroon, ja kehottaa tämän vuoksi ottamaan alue- ja paikallis
viranomaiset tasaveroisina mukaan laadittaessa eurooppalaisia
ja kansallisia uudistussuunnitelmia.
71.
kehottaa jäsenvaltioita toteuttamaan alueellisia uudelleen
järjestelyjä ja tulevia paikallishallinnon uudistuksia huolellisesti,
harkitusti ja suunnitelmallisesti ja ottamaan tässä yhteydessä
huomioon paikallisen itsehallinnon peruskirjan ja alueellista de
mokratiaa käsittelevän eurooppalaisen viitekehyksen, joka takaa
demokratian, kansalaisläheisyyden ja hallinnon hajauttamisen
periaatteisiin perustuvan paikallisen itsehallinnon ja vahvistaa
sitä.
72.
kehottaa tuomaan nykyistä paremmin esiin menestynei
den alueiden ja kuntien hyviksi osoittautuneita käytänteitä ku
vaavia esimerkkejä, jotta etenkin keskusjohtoisissa maissa edis
tetään julkista keskustelua hallinnon hajauttamisesta ja tuodaan
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onnistuneiden esimerkkien avulla esiin hallinnon hajauttamisen
etuja.
73.
kehottaa Euroopan komissiota edistämään tähänastis
takin voimakkaammin kohdennettuja ohjelmia, joiden avulla
alue- ja paikallishallintoa koulutetaan laatimaan asianmukaisia
tukihankkeita, ja kiinnittämään nykyistä enemmän huomiota
siihen, että EU:n tukia jaetaan objektiivisten kriteerien eikä po
liittisen mielivallan mukaisesti.
74.
kehottaa jälleen Euroopan komissiota sisällyttämään vuo
tuisiin edistymiskertomuksiin erityisen kohdan, jossa tarkastel
laan alueellisen ja paikallisen itsehallinnon tilannetta kulloises
sakin ehdokasmaassa.
75.
on tyytyväinen siihen, että julkista taloutta EMU:ssa kä
sittelevä komission vuosikertomus 2012 sisältää ensimmäistä
kertaa luvun julkistalouden hajauttamisesta, alue- ja paikallis
tason taloudellisesta tilanteesta sekä käynnissä olevista uudistuk
sista julkistalouden hajauttamisen alalla jäsenvaltioissa, ja kan
nustaa Euroopan komissiota toistamaan vuosittain tällaisen sel
vityksen, jotta voidaan seurata julkistaloutta valtiotasoa alem
milla tasoilla.
76.
ehdottaa, että edellä mainittua tutkimusta hallinnon ha
jauttamisen ja toimivaltuuksien jaon tilanteesta jäsenvaltioissa
täydennetään lisäselvityksin, joissa käsitellään yhtäältä toimival
tuuksien hajauttamisen ja toisaalta julkistalouden hajauttamisen
kautta toteutetun varojen käyttöön asettamisen suhdetta. Komi
tea korostaa kyseisen välineen hyödyllisyyttä toissijaisuusperiaat
teen asianmukaisen soveltamisen seuraamisessa.

Bryssel 12. huhtikuuta 2013
Alueiden komitean
puheenjohtaja
Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
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Alueiden komitean lausunto aiheesta ”EU:n kansainvälisen tutkimus- ja innovaatioyhteistyön
vahvistaminen ja keskittäminen”
(2013/C 139/09)

ALUEIDEN KOMITEA

— painottaa, että paikallis- ja alueviranomaisilla on merkittävä rooli eurooppalaisella tutkimusalueella
(ERA). Alueet ja kunnat kokoavat alueellaan yhteen innovointikolmion keskeiset toimijat, yhdistelmän
tiedemaailman, korkeakoulujen ja tutkimusalan toimijoita sekä useita taloudellisia ja teollisia yhteisöjä
erilaisissa innovoinnin arvoketjuissa ja arvoverkostoissa. Ne ovat avaintoimijoita kehitettäessä alueel
lisia tutkimus- ja innovointistrategioita ja luotaessa asianmukaiset perusedellytykset innovatiivisia
toimintaympäristöjä varten.
— on tyytyväinen siihen, että tiedonannossa mainitaan nimenomaisesti tutkimuksen seitsemännen puite
ohjelman ”Valmiudet”-erityisohjelman alueellinen ja kansainvälinen ulottuvuus, ja kehottaa lisäämään
kansainvälisen tutkimusyhteistyön näkyvyyttä seuraavalla ohjelmakaudella. Tässä yhteydessä tulee ot
taa huomioon ”Tietämyksen alueet” -ohjelmasta saadut hyvät kokemukset ja nivoa ne tuleviin ERANET-aloitteisiin.
— korostaa, että kansainvälisen yhteistyön on perustuttava yhteisille periaatteille, jotka koskevat tutki
muksen integriteettiä, sukupuoliulottuvuutta, yritysten yhteiskuntavastuuta, osallistumisoikeutta sekä
teollis- ja tekijänoikeuksia. Myös ilmasto- ja ympäristöulottuvuus, jolla edistetään kestäväpohjaista
kehitystä, on otettava huomioon.
— korostaa tutkimusinfrastruktuurien ja sähköisten infrastruktuurien alueellista merkitystä ja huomattavia
(mahdollisia) etuja. Ne tarjoavat edellytyksiä (suuritehoisen tietojenkäsittelyn ja viestinnän resurssit,
etäjärjestelmät ja tietokokonaisuudet), joiden avulla tutkimuksen ja innovoinnin aloilla voidaan tehdä
maailmanluokan yhteistyötä maasta ja maantieteellisestä sijainnista riippumatta.
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työn vahvistaminen ja keskittäminen: strateginen lähestymistapa
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I

POLIITTISET SUOSITUKSET

ALUEIDEN KOMITEA

Merkitys paikallis- ja aluetason sekä AK:n kannalta
1.
painottaa, että paikallis- ja alueviranomaisilla on merkit
tävä rooli eurooppalaisella tutkimusalueella (ERA). Alueet ja
kunnat kokoavat alueellaan yhteen innovointikolmion keskeiset
toimijat, yhdistelmän tiedemaailman, korkeakoulujen ja tutki
musalan toimijoita sekä useita taloudellisia ja teollisia yhteisöjä
erilaisissa innovoinnin arvoketjuissa ja arvoverkostoissa. Ne ovat
avaintoimijoita kehitettäessä alueellisia tutkimus- ja innovointist
rategioita ja luotaessa asianmukaiset perusedellytykset innovatii
visia toimintaympäristöjä varten. Niiden rooli on merkittävä
luotaessa innovatiivisuuteen ja uutta luovaan yrittäjyyteen kan
nustava alueellinen ilmapiiri. Lisäksi alue- ja paikallisviranomai
silla on monissa tapauksissa lainsäädäntävaltaa, ja ne hallinnoi
vat tutkimukseen, innovointiin ja kansainvälistymiseen kohden
nettavia varoja.

2.
katsoo, että paikallis- ja alueviranomaiset ovat tärkeitä si
dosryhmiä kansainvälisessä yhteistyössä sekä koordinoitaessa
tutkimus- ja innovointitoimia. Niiden toimet vaikuttavat merkit
tävästi tutkimusinfrastruktuurien kehittämiseen ja sellaisten in
novatiivisten toimintaympäristöjen (korkeakoulut, teknologia
keskukset, yrityshautomot ja tiedepuistot sekä riskipääomalle
suotuisat ympäristöt) luomiseen, jotka kykenevät houkuttele
maan tutkijoita ja innovaattoreita sekä luomaan sisällölliset ja
toiminnalliset edellytykset henkisen pääoman vahvalle kehitty
miselle.

Yleistä
3.
toteaa, että tiedonanto on toissijaisuusperiaatteen mukai
nen, sillä jäsenvaltiot eivät voi omien valtiosääntöjärjestelmiensä
puitteissa saavuttaa ehdotettujen toimien tavoitteita kokonaan,
ja EU-tason toimista on todennäköisesti selkeää hyötyä. Kan
sainvälisten tutkimus- ja innovointitoimien vaikuttavuuden mak
simointi ja samalla kalliiksi koituvan pirstaleisuuden välttäminen
edellyttävät, että unioni täydentää Horisontti 2020 -ohjelman
avoimuutta kohdennetuilla toimilla optimaalisen mittakaavan
ja soveltamisalan varmistamiseksi.

4.
muistuttaa, että osaamisesta ja innovoinnista on tulossa
entistä kansainvälisempää maailmanlaajuisten arvoverkostojen
vuoksi, ja pitää tärkeänä globaalin ajattelun ja paikallistason
toiminnan yhdistämistä.

5.
muistuttaa, että Eurooppa 2020 -strategiassa korostetaan
tutkimuksen ja innovoinnin merkitystä älykkään, kestävän ja
osallistavan kasvun tuottamisessa. Eurooppa 2020 -strategiaan
kuuluvassa innovaatiounionissa painotetaan kansainvälisen yh
teistyön merkitystä Euroopan innovaatiopotentiaalin hyödyntä
misessä.

6.
korostaa, että kansainvälinen yhteistyö on merkittävä osa
eurooppalaisen tutkimusalueen ja sen viiden keskeisen alan to
teuttamista.

7.
on tyytyväinen siihen, että tiedonannossa mainitaan ni
menomaisesti tutkimuksen seitsemännen puiteohjelman ”Val
miudet”-erityisohjelman alueellinen ja kansainvälinen ulottu
vuus, ja kehottaa lisäämään kansainvälisen tutkimusyhteistyön
näkyvyyttä seuraavalla ohjelmakaudella. Tässä yhteydessä tulee
ottaa huomioon ”Tietämyksen alueet” –ohjelmasta saadut hyvät
kokemukset ja nivoa ne tuleviin ERA-NET-aloitteisiin.

8.
kannattaa Horisontti 2020 -ohjelman kunnianhimoista
budjettia ja muistuttaa, että tarvitaan yhteisvaikutusta muiden
kansainvälistymistä varten käytettävissä olevien rahoitusvälinei
den kanssa. Horisontti 2020 -ohjelman yhteydessä on tärkeää
käyttää oikeita välineitä kolmansien maiden kanssa tehtävää
yhteistyötä varten.

9.
suhtautuu myönteisesti Euroopan komission perinpohjai
seen työskentelyyn, jonka tavoitteena on luoda selkeä, tiivis ja
kattava kehys perustaksi entistä strategisemmalle lähestymis
tavalle, jotta edistetään tutkimus- ja innovointialan kansainvä
listä yhteistyötä Euroopassa.

10.
on erittäin tyytyväinen tiedonantoon sisältyvään hyvin
jäsenneltyyn ja ytimekkääseen katsaukseen kansainvälisen tutki
musyhteistyön välineistä ja (mahdollisista) kumppaneista.

11.
painottaa, että kansainvälisen yhteistyön on aina tuotava
lisäarvoa EU:lle.
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12.
korostaa, että kansainvälisen yhteistyön on perustuttava
yhteisille periaatteille, jotka koskevat tutkimuksen integriteettiä,
sukupuoliulottuvuutta, yritysten yhteiskuntavastuuta, osallis
tumisoikeutta sekä teollis- ja tekijänoikeuksia. Myös ilmasto- ja
ympäristöulottuvuus, jolla edistetään kestäväpohjaista kehitystä,
on otettava huomioon.
13.
nimeää kolme yleistä tiedonannossa käsiteltyä kysymystä,
joilla on alueellista merkitystä: tiedediplomatia, älykäs erikois
tuminen ja tutkimusinfrastruktuurit.
Tutkimuksen, kehittämisen ja innovoinnin on luotava lisä
arvoa
14.
on vakuuttunut siitä, että jäsenvaltioiden ja alueiden mo
ninaiset aloitteet, joita ei ole koordinoitu muiden jäsenvaltioiden
kanssa, johtavat toisinaan siihen, etteivät unionissa toteutettavat
aloitteet ole yhteydessä toisiinsa eivätkä ne johda riittävän kriit
tisen massan syntymiseen. Siksi on tärkeää, että eurooppalainen
tutkimus- ja innovaatiosuunnitelma ja kansalliset ja alueelliset
innovaatiostrategiat sovitetaan yhteen.
15.
on tietoinen siitä, että on tarpeen linjata yksittäisten jä
senvaltioiden toimia kansainvälisessä yhteistyössä ja että tässä
yhteydessä lisäarvoa voidaan saada yhteistyöstä alueiden kanssa.
Alueiden ja kuntien oma etu on tarjota käytännön tukea eu
rooppalaiselle tutkimusalueelle sekä toimia Triple Helix -mallin
mukaisesti yhdyssiteenä ja auttaa siten luomaan asianmukaiset
perusedellytykset kansainvälisten tutkimusinvestointien ja ulko
maisten huippututkijoiden houkuttamiseksi.
16.
katsoo, että Euroopan rooli globaalina toimijana edellyt
tää keskittymistä sellaisten innovatiivisten ratkaisujen tutkimi
seen, joiden avulla voidaan vastata yhteiskunnallisiin haasteisiin.
AK tähdentää tässä yhteydessä markkinasuuntautuneen ja ky
syntälähtöisen lähestymistavan merkitystä sekä pk-yritysten rat
kaisevaa roolia muunnettaessa (kansainvälisiä) tieteellisiä tutki
mustuloksia sovelluksiksi ja saatettaessa niitä markkinoille.
17.
korostaa roolia, joka unionin jäsenvaltioiden hallitusten
sekä alue- ja paikallisviranomaisten on otettava pyrittäessä
muuttamaan Eurooppa suureksi yhdentyneeksi kokonaisuudeksi,
joka kykenee kilpailemaan globalisoituneessa maailmassa ja käy
mään vuoropuhelua Yhdysvaltojen ja Japanin kaltaisten teollis
tuneempien maiden, uusien kehittyvän talouden maiden (kuten
Brasilian, Venäjän, Intian ja Kiinan) sekä naapurimaiden ja ke
hitysmaiden kanssa.
18.
katsoo, että ”alue” olisi tiedonannossa määriteltävä täs
mällisemmin, mahdollisesti niin ylikansalliseksi kuin valtion si
säiseksi kokonaisuudeksi.
19.
katsoo, että alueet voivat etuoikeutetun asemansa ansi
osta yhdistää tutkimus- ja innovointitoimet horisontaalisiin ja
alakohtaisiin politiikkoihin: ne hallinnoivat aluettaan, huolehti
vat ympäristö- ja turvallisuusasioista, laativat kehityssuunnitel
mia ja tarjoavat palveluja – lisäarvoa voidaan luoda uusien ide
oiden, lähestymistapojen ja innovatiivisten teknologiaratkaisujen
avulla.
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Teollisuuden sekä tutkimuksen, kehittämisen ja innovoinnin
globalisoituminen: välineet ja niiden alueellinen merkitys
20.
toteaa, ettei globaali kilpailu koske vain maita vaan myös
suuria alueellisia järjestelmiä, joissa teollisuusalueet, teolliset tut
kimussuuntautuneet klusterit, yritysverkostot ja yrityspuistot si
jaitsevat: alueellisen ulottuvuuden on kilpailtava ja tehtävä kan
sainvälistä yhteistyötä muualla maailmassa toimivien vastaavien
järjestelmien kanssa.

21.
katsoo, että Horisontti 2020 -ohjelma voisi tarjota mer
kittävän mahdollisuuden pohtia uudelleen aluehallinnon roolia
ja panosta pyrittäessä rakentamaan eurooppalaista järjestelmää,
jolla voidaan vastata maailmanlaajuiseen kilpailuun.

22.
painottaa, että on tuettava monitasoisen hallinnon mallia
kansainvälisessä tutkimus-, kehittämis- ja innovointialan yhteis
työssä, jossa alueilla ja paikallisviranomaisilla voi olla keskeinen
rooli yhdessä jäsenvaltioiden ja unionin kanssa.

23.
korostaa alueellisten verkostojen merkitystä alueiden ja
paikallisviranomaisten tekemässä alueidenvälisessä ja kansainvä
lisessä tutkimus-, kehittämis- ja innovointialan yhteistyössä. Alu
eelliset verkostot tarjoavat alueellisille ja paikallisille toimijoille
areenan ideoiden, osaamisen ja varojen kriittisen massan kokoa
miseksi, jotta voidaan osallistua tutkimus-, kehittämis- ja inno
vointialan yhteistyöhön sekä kansainvälisiin suurimittaisiin yh
teistoimiin. Verkostot ovat vahvoja välineitä, joiden avulla voi
daan kerätä yhteen resursseja, asiantuntemusta, osaamista ja eri
laista pätevyyttä. Hyvin verkottuneet TKI-toimijat ja niiden si
dosryhmät luovat kansainvälistä yhteistyötä edistäviä ekosystee
mejä, sillä globaaleja yhteyksiä tarvitaan yhä enemmän ja suun
tauksena on keskittyä alueellisiin paikkakohtaisiin kokonaisuuk
siin.

Kansainvälisen tiede- ja teknologiayhteistyön strategiafoorumi
(SFIC)
24.
panee merkille kansainvälisen tiede- ja teknologiayhteis
työn strategiafoorumin lisäarvon, sillä sen avulla optimoidaan
valtiollisten, eurooppalaisten ja globaalien resurssien käyttöä ja
vältetään päällekkäisiä toimia.

25.
on tyytyväinen kansainvälisen tiede- ja teknologiayhteis
työn strategiafoorumin pyrkimykseen laatia hyvin jäsennelty
katsaus jäsenvaltioiden omien politiikkojensa ja ohjelmiensa
osana toteuttamasta kansainvälisestä yhteistyöstä.

26.
muistuttaa panoksesta, jonka alue- ja paikallisviranomai
set voivat antaa strategiafoorumille, jos niillä on institutionaa
lista toimivaltaa ja resursseja toteuttaa aloitteita ja tehdä kan
sainvälistä yhteistyötä. Useat EU:n alueet ovat sopimusten, ulko
maan edustustojen ja osarahoitettujen toimien kautta varsin ak
tiivisia. Euroopan kauppa- ja teknologiakeskukset ulkomailla
ovat yksi esimerkki unionin ulkopuolella toteutetuista EU:n
aloitteista, joihin alueelliset toimijat osallistuvat aktiivisesti.
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27.
katsoo, että koska Euroopan alueet tekevät usein yhteis
työtä EU:n ulkopuolisten maiden kanssa EU:n rahoituksesta riip
pumatta ja koska tällaisten toimien olisi oltava yhteensopivia ja
niillä olisi pyrittävä samoihin tavoitteisiin, olisi kansainvälisessä
tiede- ja teknologiayhteistyön strategiafoorumissa tutkittava
koordinointistrategiaa.

28.
muistuttaa, että toissijaisuusperiaatteen näkökulmasta
alue- ja paikallisviranomaiset kykenevät lähimpinä toimijoina
kartoittamaan tutkimuksen toimijoita ja innovatiivisia yrityksiä,
jotka – alhaalta ylöspäin suuntautuvan lähestymistavan mukai
sesti – päättävät, onko hyödyllistä olla läsnä tietyissä maissa tai
tietyillä alueilla ja tehdä yhteistyötä paikallistoimijoiden kanssa.

29.
katsoo, että kansainvälisten toimien koordinointi valtio-,
liittovaltio-, alue- ja paikallistasolla on tärkeää, mutta jäsenvalti
oiden (tai niiden alueiden, jotka laativat politiikkoja ja panevat
ne täytäntöön) olisi edelleen oltava tärkeimpiä vastuullisia toi
mijoita kyseisellä alalla. Silloin kun yhteiset painopisteet unionin
ulkopuolisten maiden tai alueiden kanssa on määritelty, yhtei
sesti koordinoitujen eurooppalaisten aloitteiden lisäarvo on il
meinen.

30.
on sitä mieltä, että strateginen lähestymistapa monivuo
tisine etenemissuunnitelmineen on tärkeä, mutta se ei saa olla
liian jäykkä. Joustavuutta tarvitaan, jotta jäsenvaltiot tai alueet
voivat mukauttaa oikeutetusti valtio-, liittovaltio- tai aluetason
varojen jakamista.

Tietojenkeruujärjestelmät
31.
pyytää, että sille tiedotetaan ehdotetusta tiedonkeruujär
jestelmästä ja että se otetaan siihen mahdollisesti mukaan. Tie
donkeruujärjestelmää voitaisiin hyödyntää yhtenä strategisen
tutkimuksen ja innovaatio-ohjelmien tietolähteenä älykkään eri
koistumisen puitteissa.

32.
toteaa, että globaali tieteellinen erikoistuminen ja tähän
liittyvät laatukysymykset avaavat mahdollisuuksia täydentävyy
teen perustuvalle kansainväliselle yhteistyölle, ja suhtautuu
myönteisesti tiedonannossa esiin tuotuihin pyrkimyksiin kartoit
taa tieteellisiä vahvuuksia ja heikkouksia ylikansallisella tasolla.

33.
kehottaa laajentamaan kartoitusta myös valtiotasoa alem
pana oleville hallintotasoille ja hyödyntämään mahdollisesti jo
olemassa olevia tietojärjestelmiä. Komitea toteaa, että tietojärjes
telmien konfiguraatiota ja käyttöä koskevan tiedon vaihto kan
sainvälisten kumppanien kanssa on tärkeää. Tämä koskee esi
merkiksi eurooppalaista ERA-Watch-järjestelmää ja pohjoisame
rikkalaisia tietokantoja, kuten Star Metrics-, COMETS- ja OR
CID-aloitteita.

34.
tunnistaa tällaisten tietojärjestelmien potentiaalin yksilöit
äessä suhteellisia (teknologisia) etuja ja tarjottaessa älykkään eri
koistumisen strategioiden määrittelyssä tarvittavia tietoja, kun
ajatellaan yhteisvaikutuksia, täydentävyyttä ja kumppanuuksia.
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Yhteistyöstä EU:n ulkopuolisten alueiden tai maiden kanssa kiin
nostuneille alueille tällainen tieto voisi tarjota asiaankuuluvaa
aineistoa älykkään erikoistumisen strategioiden määrittelyyn.

35.
muistuttaa, että toisiinsa kytkeytyneet eurooppalaiset ver
kostot, jotka toimivat verkottuneena yhteisönä ja parantavat
jatkuvasti suorituskykyään vertaisarviointien, vertaisoppimisen,
jatkuvien esikuva-analyysien ja eurooppalaisen innovoinnin
maantieteellisen kartoituksen ansiosta, voivat antaa merkittävän
panoksen.

Muita alueellisesti merkittäviä yleisiä kysymyksiä
36.
pitää myönteisenä sitä, että keskitytään aiheisiin, joissa
kansainvälisellä yhteistyöllä on todellista merkitystä, etenkin glo
baalin tutkimusinfrastruktuurin puitteissa. Tiedediplomatia ja
erikoistuminen ovat myös keskeisiä seikkoja EU:n kansainväli
sissä tutkimus- ja innovointitoimissa.

37.
muistuttaa, että globaalit yhteistyömallit, jotka perustuvat
avoimeen innovointiin, internetiin ja sähköiseen sosiaaliseen
mediaan, klustereihin, yhteisiin kansainvälisiin toimiin, yhteisiin
teknologiafoorumeihin, eläviin laboratorioihin ja yhteisöjen yh
teistyöaloitteisiin, ovat erinomaisia välineitä avoimia ja yhteis
työhön perustuvia kansainvälisiä toimia varten.

Tutkimusinfrastruktuurit
38.
toteaa, että strategisten tutkimusinfrastruktuurien kehittä
miseen liittyy luonnostaan kansainvälisen yhteistyön ulottuvuus.
On erittäin tärkeää luoda yhdenmukainen (fyysinen ja muu kuin
fyysinen) infrastruktuuri alueiden innovointipotentiaalin vahvis
tamiseksi globaalissa kehyksessä.

39.
korostaa tutkimusinfrastruktuurien ja sähköisten infrast
ruktuurien alueellista merkitystä ja huomattavia (mahdollisia)
etuja. Ne tarjoavat edellytyksiä (suuritehoisen tietojenkäsittelyn
ja viestinnän resurssit, etäjärjestelmät ja tietokokonaisuudet), joi
den avulla tutkimuksen ja innovoinnin aloilla voidaan tehdä
maailmanluokan yhteistyötä maasta ja maantieteellisestä sijain
nista riippumatta.

40.
muistuttaa, että globaalit sähköiset infrastruktuurit ovat
keskeinen tekijä digitaalisella eurooppalaisella tutkimusalueella,
joka on avoin muulle maailmalle. Ne voivat osaltaan auttaa
vastaamaan tutkimustoiminnan globaaleihin haasteisiin.

41.
suosittaa, että alueita ja paikallisviranomaisia kuullaan
laadittaessa Euroopan tutkimusinfrastruktuurien strategiafoo
rumin (ESFRI) etenemissuunnitelmaa.

Tiedediplomatia
42.
toteaa, että kansainvälinen tutkimus- ja innovointiyhteis
työ on merkittävä ”pehmeän vallan” väline ja keino parantaa
suhteita tärkeisiin maihin ja alueisiin.
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43.
korostaa tiedediplomatian merkitystä etenkin – mutta ei
välttämättä pelkästään – Euroopan uuden naapuruuspolitiikan
paikallisen ja alueellisen ulottuvuuden varmistamisessa. Alueiden
kahdenvälisillä tiede- ja teknologiakumppanuuksilla etenkin ke
hitysmaiden kanssa voidaan täydentää unionin ulkopoliittisia
toimia ja välineitä luomalla kumppanuuksia sellaisen kestävä
pohjaisen kehityksen edistämiseksi, jonka avulla voidaan tarttua
globaaleihin haasteisiin.
44.
muistuttaa, että kansainvälinen tutkimus- ja innovointi
yhteistyö teollisuusmaiden ja kehittyvän talouden maiden kanssa
saattaa luoda liiketoimintamahdollisuuksia ja avata uusia mark
kinoita yrityksille sekä alueellisille ja paikallisille toimijoille.
ERA-Watch-tietokanta ja sen maakohtaiset tiedot tiede- ja tek
nologiayhteistyön kansainvälistymisestä voivat auttaa alueita
kartoittamaan aiheita tutkimus- ja innovointiyhteistyötä varten
sekä EU:n ulkopuolisia alueita, joilla alan yhteistyö voisi olla
hyödyllistä molemmille osapuolille.
Erikoistuminen
45.
muistuttaa tieteellisen erikoitumisen potentiaalista täy
dentävyyteen perustuvien kansainvälisten yhteistyömahdolli
suuksien avaamiseksi.
46.
painottaa älykkään erikoistumisen strategioiden (S3) kan
sainvälisen ulottuvuuden keskeistä merkitystä lisäinvestointien
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saamiseksi ja mahdollisuuksien avaamiseksi sekä Euroopan alu
eille että unionin ulkopuolisille maille.
Globaalit yhteiskunnalliset haasteet
47.
katsoo, että globaali tiede- ja innovointiyhteistyö on tär
keää ja että Horisontti 2020 -ohjelmalla voidaan mahdollistaa
tehokkaan tieteellisen vastauksen antaminen globaaleihin haas
teisiin.
48.
korostaa tärkeää panosta, jonka alueet voivat antaa vas
tattaessa yhteiskunnallisiin haasteisiin sellaisten poliittisten toi
mien, koordinoitujen ohjelmien ja yhteisten toimintojen avulla,
jotka on toteutettu synergisessä kehyksessä valtioiden ja EU:n
ulkoisen toiminnan välineillä.
49.
muistuttaa alueiden ja paikallisviranomaisten merkityk
sestä avaintoimijoina sellaisten tehokkaiden ja vaikuttavien tut
kimuksen ja innovoinnin ekosysteemien luomiseksi, joissa klus
terit ja paras mahdollinen eurooppalainen asiantuntemus (pai
kalliset korkeakoulut, teollisuus, pk-yritykset, alueelliset tutki
mus- ja kehittämiskeskukset jne.) voivat toimia kysyntään ja
mahdollisuuksiin perustuvan innovoinnin moottoreina ja joissa
ratkaistaan maailman todellisia ongelmia ja tartutaan keskeisiin
kansainvälisiin yhteiskunnallisiin haasteisiin.

Bryssel 12. huhtikuuta 2013
Alueiden komitean
puheenjohtaja
Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
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Alueiden komitean lausunto aiheesta ”Koulutuksen uudelleenajattelu”
(2013/C 139/10)

ALUEIDEN KOMITEA

— tukee kehotusta edistää monialaisten taitojen ja erityisesti yrittäjyystaitojen kehittämistä.
— pitää olennaisen tärkeänä siltojen rakentamista arkioppimisen ja epävirallisen oppimisen sekä virallisen
koulutuksen välille. Toisen asteen opinto-ohjelmien kehittämisessä kohdennetaan liian usein huomio
tiedon hankkimiseen sen sijaan, että keskityttäisiin ymmärryksen vahvistamiseen sekä keskeisten
taitojen oppimiseen ja sellaisten taitojen kehittämiseen, joita tarvitaan nykymaailmassa pärjäämiseen.
— katsoo, että tämänhetkisessä taloudellisessa tilanteessa on välttämätöntä tunnustaa julkisten ja yksityis
ten investointien yhdistämisen tarve koulutusalalla. Kokonaisvaltaisesti osallistava politiikka ei ole vain
tärkeää, se on välttämätöntä.
— korostaa, että monikielisyyteen ja medialukutaitoon liittyvien opetustarpeiden erityisluonne ja nopeasti
muuttuvat opetusohjelmat edellyttävät investointeja opetuslaitteisiin, laaja-alaisia kumppanuuksia ja
jatkuvaa ajan hermolla pysymistä. Tieto- ja viestintätekniikka on avannut valtavia mahdollisuuksia
oppimistulosten parantamiseen.
— suhtautuu
myönteisesti
komission
aikomukseen
jatkaa
ehdotetun
”Koulutuksen
uudelleenajattelu” -strategian eteenpäin viemistä yhteistyössä sidosryhmien kanssa ja ajaa uudistuksia
yhteisymmärryksessä. Komitea vahvistaa olevansa kiinnostunut tekemään jatkossakin yhteistyötä Eu
roopan komission ja muiden kumppaneiden kanssa tällä alalla.
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Esittelijä

Fiona O'LOUGHLIN (IE, ALDE), Kildaren kreivikunnanvaltuutettu ja Mid Eastin
aluevaltuutettu

Viiteasiakirja

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja
sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle – Koulutuksen uudelleenajattelu: sosio
ekonomisten vaikutusten parantaminen investoimalla taitoihin
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COM(2012) 669 final

I.

POLIITTISET SUOSITUKSET

ALUEIDEN KOMITEA

Yleinen tausta

edistäjinä. Nämä näkökohdat vastaavat jäsenvaltioille talous
politiikan EU-ohjausjaksolla annettuja maakohtaisia suosi
tuksia.

1.
suhtautuu myönteisesti tiedonantoon ”Koulutuksen uudel
leenajattelu: sosioekonomisten vaikutusten parantaminen inves
toimalla taitoihin” (1), sillä se on ajankohtainen ja arvokas panos
käynnistettäessä uutta prosessia nykyaikaisten ja tehokkaiden
koulutusjärjestelmien kehittämiseksi.

4.
antaa arvoa komission pyrkimyksille parantaa ja uudistaa
yrittäjyyskasvatuksen ja ammatillisen koulutuksen käsitteitä ja
kehotukselle osoittaa enemmän pitkäkestoisia investointeja kou
lutukseen globaalin talouden asettamiin haasteisiin ja taitojen
kysynnässä tapahtuneisiin muutoksiin vastaamiseksi ja sitä
kautta kasvun aikaansaamiseksi ja työpaikkojen turvaamiseksi.

2.
katsoo kuitenkin, että otsikko ”Koulutuksen uudelleenajat
telu” edellyttää laajempaa näkökulmaa kuin tiedonannossa on
omaksuttu eikä aktiivisen kansalaisuuden, henkilökohtaisen ke
hittymisen ja hyvinvoinnin tavoitteita saa sivuuttaa, vaikka tai
tojen vahvistaminen onkin tarpeen työllistettävyyden ja kasvun
edistämiseksi ja 2000-luvun haasteisiin, esimerkiksi ilmaston
muutokseen, ikääntymiseen tai maahanmuuttoon, vastaamiseksi.

5.
korostaa, että komission tiedonannossa kehotetaan perus
tavanlaatuiseen muutokseen koulutuksessa: katseet olisi kiinni
tettävä nykyistä enemmän oppimistuloksiin eli opiskelijoiden
omaksumiin tietoihin, taitoihin ja kykyihin. Komitea korostaa
koulutuksen motivoivaa ja sisällöllistä perustehtävää, joka on
luoda edellytykset jatkuvaan oppimiseen.

3.
korostaa, että koulutuksen uudelleenajattelua koskevassa
tiedonannossa asetetaan koulutuksen ja koulutusjärjestelmien
poliittiset painopisteet seuraaviksi vuosiksi – jolloin myös kas
vatus on otettava huomioon erottamattomana osana nuorten
koulutusta – ja pyritään saamaan jäsenvaltiot kiinnittämään jäl
leen huomiota

— laatuun – oikeanlaiset taidot työpaikan tarpeisiin

— saatavuuteen – millaiset uudistukset parantavat koulutuk
sen tehokkuutta ja osallistavuutta ja edistävät elinikäistä op
pimista

— rahoitukseen – millä varoin ja kenen kanssa uudistukset
tulisi toteuttaa, kun pohditaan toimia, joita tarvitaan, jotta
voidaan hyödyntää yleissivistävän ja ammatillisen koulutuk
sen järjestelmien potentiaalia kasvun ja nuorisotyöllisyyden
(1) COM(2012) 669 final.

6.
katsoo, että koulutuksessa vietetty aika on huono oppimi
sen mittari. Paljon ratkaisevampia kuin koulutuksen kesto ovat
koulutuksen kiinnostava ja relevantti sisältö sekä motivoivat ja
tehokkaat oppimistavat ja -ympäristöt. Lisäksi komitea korostaa,
että luku- ja laskutaidoissa, taloudellisen osaamisen perusteet ja
digitaalinen lukutaito mukaan luettuina, on vielä merkittävästi
parantamisen varaa ja yrittäjyystaitoja ja aloitekykyä on kehitet
tävä ja vahvistettava. On ilmeisen tarpeellista analysoida ja tutkia
eurooppalaisten koulutusjärjestelmien tuntijakaumia ja -määriä
ja optimoida ne oppilaiden todellisia oppimistuloksia silmällä
pitäen.

7.
on samaa mieltä OECD:n 21. toukokuuta 2012 julkaise
man osaamisstrategian toteamuksesta, että osaamisesta on tullut
2000-luvun maailmanvaluutta. ”Valuutan” arvon määrittelevät
sen käyttökelpoisuus ja potentiaali kehittyä. Ilman asianmukaista
investointia taitoihin ihmiset ajautuvat yhteiskunnan marginaa
liin, teknologinen edistys ei tuo talouskasvua eivätkä maat pysty
enää kilpailemaan yhä enemmän tietoon perustuvassa globaa
lissa yhteiskunnassa. Valuutan arvo laskee kuitenkin sitä mukaa
kun työmarkkinoiden vaatimukset muuttuvat ja ihmiset unoh
tavat käyttämättä jääneet taitonsa tai eivät onnistu hankkimaan
uusia taitoja elinikäisessä oppimisprosessissa.
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8.
kehottaa ottamaan huomioon, ettei osaamista myöskään
voida automaattisesti muuntaa työpaikoiksi ja kasvuksi. OECD:n
strategiassa kehotetaan edistämään tasa-arvoa koulutusmahdolli
suuksissa. Epätasa-arvoisuuden lisääntyessä monilla elämäna
loilla koulutus voi auttaa kaventamaan tätä kuilua. Komitea
katsookin, että tasa-arvon parantaminen taitojen kehittämisessä
on sekä yhteiskunnallisesti oikeudenmukaista että taloudellisesti
tuloksellista. Lisäksi tutkimuksissa on jo kauan sitten osoitettu,
että tasa-arvo ja koulutuksen laatu eivät ole toisensa poissulke
via, päinvastoin: OECD-maiden parhaat koulutusjärjestelmät
ovat niitä, joissa laatu ja tasa-arvo yhdistyvät.

9.
korostaa tässä lausunnossa käytetyn koko koulutusjärjes
telmän huomioon ottavan lähestymistavan arvoa ja pitää tär
keänä muistuttaa politiikasta saadun näytön ja hyvien käytäntö
jen hyödyntämisen tärkeydestä muotoiltaessa ehdotuksia toi
miksi ja uudistuksiksi, jotka ovat tarpeen järjestelmien muutta
miseksi nykyistä tehokkaammiksi, joustavammiksi ja merkityk
sellisemmiksi. Komitea painottaa samalla koulutuksen yleistä
tehtävää, sen roolia sosiaalisen osallisuuden varmistamisessa ja
tuen tarvetta kaikilla tasoilla: EU-, valtio-, paikallis- ja aluetasolla.

2000-Luvulla tarvittavan osaamisen luominen
10.
tukee kehotusta edistää monialaisten taitojen ja erityisesti
yrittäjyystaitojen kehittämistä. Komitea katsoo, että samalla kun
pyritään vastaamaan tiede-, teknologia-, tekniikka-, matematiik
ka-, tutkimus- ja innovointitaitojen suureen kysyntään, on ensin
varmistettava, että kaikki oppivat keskeiset perustaidot, muun
muassa digitaalisen lukutaidon ja taloudellisen osaamisen perus
teet. On välttämätöntä, että eurooppalaisten koulutusjärjestel
mien opetussuunnitelmiin sisällytetään yrittäjyystaidot, joista
monet ovat kiinteästi yhteydessä emotionaalisiin taitoihin ja
valmiuksiin.

11.
korostaa, että oppimisen kaikilla tasoilla tulisi tähänas
tista paljon enemmän käyttää tiimi-, ryhmä- ja verkosto-oppi
mista, sillä työelämä on vain pieneltä osin yksin työskentelyä ja
ongelmien ratkaisemista yksin. Kaikessa toiminnassa hyvä tii
miytyminen perustuu aina siihen, että eri henkilöiden tiedot,
taidot ja persoonallisuus sopivat hyvin yhteen ja täydentävät
toisiaan.

12.
on samaa mieltä siitä, että ammatillisen koulutuksen ja
erityisesti kaksiosaisen järjestelmän (duaalijärjestelmän), johon
sisältyy työssäoppimista, tulee olla arvostettu ja keskeinen osa
koulutusjärjestelmää. Nuorisotyöttömyys on usein alhaisempaa
maissa, joissa on pitkälle kehittyneet kaksiosaiset koulutusjärjes
telmät. Silti yli puolessa jäsenvaltioista alle 50 prosenttia oppi
joista on ammatillisessa koulutuksessa. Jäsenvaltioita kehotetaan
kin kehittämään huippuosaamista ammatillisessa koulutuksessa
ja pitämään huolta siitä, että tarjonta vastaa paikallisten työ
markkinoiden tarpeita, sekä ottamaan yritykset tähän tiiviisti
mukaan. Esimerkiksi lyhyet tutkinnot aloilla, joilla on
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osaamisvajetta, voivat korjata ammattitaidon kysynnän ja tarjon
nan epäsuhtaa ja saada aikaan todellisia työllisyysvaikutuksia.
AK korostaa, että maa- ja aluekohtaiset olosuhteet ja tarpeet
on otettava huomioon korkealaatuisia ammatillisen koulutuksen
kaksoisjärjestelmiä kehitettäessä. Komitea ehdottaa myös koe
ohjelmien käynnistämistä edistämään oppisopimuskoulutusta
ja parantamaan ammatillisen koulutuksen yhteyttä työelämään
niiden valtioiden koulutusjärjestelmissä, joissa duaalijärjestelmät
ovat kehittymättömiä.

13.
on tyytyväinen siihen, että 15. helmikuuta 2013 ko
koontunut koulutus-, nuoriso-, kulttuuri- ja urheiluneuvosto
tunnusti asianmukaisesti yrittäjyyskoulutusstrategian tarpeen op
pilaitosten tasolla, ja odottaa, että jäsenvaltiot ryhtyvät tämän
pohjalta pian konkreettisiin toimiin.

14.
pitää yrittäjyyskasvatusjärjestelmien kehittämistä ja tote
uttamista tärkeänä kaikkialla Euroopassa. Komitea katsoo, että
erityisesti tulee pyrkiä vähentämään järjestelmien kehittämisessä
ilmeneviä eroja ja huomattavia vaihteluja, jotka tulivat ilmi
vuonna 2008 tehdyssä, yrittäjyyttä korkea-asteen koulutus
tasolla käsitelleessä kyselyssä ja jotka vahvistettiin Budapestissa
vuonna 2011 järjestelyssä korkean tason konferenssissa.

15.
korostaa, että opiskelijoiden mahdollisuus saada yrittä
jyyskasvatusta vaihtelee ja määritetään usein oppilaitoksen tasol
la. Komitea pitää opettajia ja kouluttajia tärkeinä mielipiteenmuokkaajina, mutta samaan aikaan on koulun tarjoamien mah
dollisuuksien rajoissa korjattava puutteellisia käsityksiä siitä,
mitä yrittäjyyskasvatukseen kuuluu ja miten sitä tulisi opettaa.
Näin ollen komitea katsoo, että jäsenvaltioiden tulisi yhteis
työssä oppilaitosten ja yritystuista vastaavien tahojen kanssa
sisällyttää yrittäjyyskasvatusta perusasteen, ammatillisen ja kor
kea-asteen koulutuksen opetussuunnitelmiin.

16.
korostaa avaintaitoja koskevan eurooppalaisen viiteke
hyksen merkitystä: yrittäjyyskasvatus on viitekehyksessä tunnus
tettu erittäin tärkeäksi osa-alueeksi. Komitea katsookin, että
opettajien kouluttamiseen yrittäjyystaitojen alalla on syytä kiin
nittää erityistä huomiota mutta myös yrittäjien ja oppilaiden
välistä arkioppimista tulisi edistää laajasti.

17.
kehottaa paikallisia ja alueellisia koulutuksen järjestäjiä ja
opetusjärjestelmää tarjoamaan nykyistä yksilöllisempää (virallista
ja epävirallista) opetusta erilaisille kohderyhmille, joita koulute
taan yrittäjiksi tai jotka haluavat kehittää yritystään. Euroopan
yrittäjyysalueiden hyvistä käytännöistä voidaan saada tähän ins
piraatiota. Alueiden komitean Euroopan yrittäjyysalue -tunnus
tus on hyvä esimerkki ja osoitus siitä, että alueet voivat kehittää
pienin kustannuksin tulevaisuuteen suuntautuneita strategioita,
joissa keskitytään yrittäjyystaitojen parantamiseen erityisesti
nuorten parissa ja autetaan siten luomaan uutta yrittäjien ja
työpaikkojen sukupolvea.
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18.
panee merkille, että vaikka vieraiden kielten osaaminen
on yksi määräävimmistä tekijöistä oppimisen ja ammatillisen
liikkuvuuden sekä työllistettävyyden kannalta kotimaassa ja ul
komailla, tiedonannossa todetaan, että kielten oppimisen tulok
set ovat Euroopassa heikkoja: vain neljä kymmenestä oppilaasta
saavuttaa ensimmäisessä vieraassa kielessä itsenäisen kielenkäyt
täjän tason eli pystyy käymään yksinkertaista keskustelua.
Huono kielitaito onkin merkittävä este työntekijöiden vapaalle
liikkumiselle ja EU:n yritysten kansainväliselle kilpailukyvylle.
Tämä on ongelma erityisesti alueilla, joilla kansalaiset asuvat
lähellä naapurimaan rajaa, jonka toisella puolella puhutaan eri
kieltä. Kieltenoppimisen katsotaan olevan paljon tehokkaampaa
varhaisessa iässä. Samoin keskinäisen ymmärryksen edistäminen
ja Euroopan kansalaisuuden kehittyminen edellyttävät kontak
teja jo varhaisesta iästä lähtien.

19.
toteaa edistystä jo tapahtuneen, mutta katsoo koulutus
järjestelmillä olevan vielä käyttämätöntä potentiaalia, jonka
avulla ne voisivat täyttää paremmin tehtävänsä sosiaalisen ja
alueellisen yhteenkuuluvuuden lisäämisessä ja edistää Euroopan
hyvinvointia esimerkiksi hyödyntämällä tieto- ja viestintäteknii
kan, avointen oppimisresurssien ja avoimen innovaatiotoimin
nan tarjoamat uudet mahdollisuudet.

20.
katsoo, että tämänhetkisessä taloudellisessa tilanteessa on
välttämätöntä tunnustaa julkisten ja yksityisten investointien yh
distämisen tarve koulutusalalla. Toisaalta komitea korostaa tar
vetta torjua mahdolliset ei-toivotut sivuvaikutukset, jotka saatta
vat esimerkiksi estää muita heikommassa yhteiskunnallis-talou
dellisessa tilanteessa olevien väestöryhmien pääsyn koulutuk
seen. Kokonaisvaltaisesti osallistava politiikka ei ole vain tärkeää,
se on välttämätöntä.
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— Edistetään oppimistarkoituksessa tapahtuvaa liikkuvuutta si
ten, että kaikilla nuorilla on siihen tasavertaiset mahdollisuu
det asuinpaikastaan riippumatta.

22.
suhtautuu näin ollen myönteisesti joulukuussa 2012 hy
väksyttyyn nuorisotyöllisyyspakettiin, johon sisältyy muun mu
assa nuorisotakuu, ja Eurooppa-neuvoston ehdottamaan nuori
sotyöllisyysaloitteeseen, jonka budjetti on 6 miljardia euroa
(2014–2020) ja jolla tuetaan yli 25 prosentin nuorisotyöttö
myydestä kärsiviä alueita. Komitea kehottaa Euroopan komis
siota ja jäsenvaltioita yhteistyössä alueiden kanssa varmistamaan,
että nuorisotyöllisyysaloite todella toimii nykyisiä alueellisia ja
valtakunnallisia toimia täydentävänä lisänä ja vaikuttaa konk
reettisesti nuorisotakuun toteutumiseen.

23.
kehottaakin jälleen jäsenvaltioita ja tarpeen mukaan alu
eyhteisöjä olemaan – julkiseen talouteen kohdistuvasta paineesta
huolimatta – asettamatta tulevaisuutta epävakaalle pohjalle teke
mällä leikkauksia aloilla (kuten koulutuksessa), joilla luodaan
perustaa huomispäivän kasvulle (2). Talouspolitiikan EU-ohjaus
jakson avulla voitaisiin varmistaa, ettei säästöjä kohdisteta aloi
hin, jotka ovat ratkaisevan tärkeitä Eurooppa 2020 -strategian
toteuttamista ajatellen. Komitea painottaa, että parhaillaan vaka
vista budjettirajoituksista kärsiviä jäsenvaltioita ei tulisi jättää
yksin.

Avointen ja joustavien oppimisväylien lisääminen
21.
kiinnittää erityistä huomiota nuorisotyöttömyyden tor
juntaan ja katsoo, että jäsenvaltioiden tulisi tehostaa toimin
taansa neljällä alalla, jotka ovat keskeisiä asian ratkaisemiseksi:

— Kehitetään huippuluokan yleissivistävää koulutusta, korkea
koulutusta ja ammatillista koulutusta elinikäisen oppimisen
kannalta tarvittavien akateemisten tietojen tason ja ammatil
lisen osaamisen laadun parantamiseksi.

— Edistetään työssäoppimista, mukaan lukien korkealaatuiset
harjoittelujaksot, oppisopimukset ja kaksiosaiset koulutus
mallit, joilla helpotetaan oppimisvaiheesta työelämään siirty
mistä.

— Tuetaan julkisten ja yksityisten oppilaitosten välisiä kump
panuuksia (tarkoituksenmukaisten opinto-ohjelmien ja taito
jen tarjoamisen varmistamiseksi).

24.
pitää olennaisen tärkeänä siltojen rakentamista arkioppi
misen ja epävirallisen oppimisen sekä virallisen koulutuksen
välille. Toisen asteen opinto-ohjelmien kehittämisessä kohden
netaan liian usein huomio tiedon hankkimiseen sen sijaan, että
keskityttäisiin ymmärryksen vahvistamiseen sekä keskeisten tai
tojen oppimiseen ja sellaisten taitojen kehittämiseen, joita tarvi
taan nykymaailmassa pärjäämiseen. Komitea muistuttaa, että
konkreettisten opetussuunnitelmien laatiminen ja toteuttaminen
sekä koulutusjärjestelmän kehittäminen ja rahoitus kuuluvat jä
senvaltioiden toimivaltaan.

25.
kehottaa nostamaan seuraavat keskeiset taidot etusijalle
uudenlaista koulutusta pohdittaessa: luova ajattelu, viestintä, tie
donkäsittely, henkilökohtainen tehokkuus ja työskentely muiden
kanssa. Nämä taidot täydentävät kahdeksaa elinikäisen oppimi
sen avaintaitoa (3) ja helpottavat niiden omaksumista.
(2) CdR 290/2011.
(3) Viestintä äidinkielellä, viestintä vierailla kielillä, matemaattinen osaa
minen ja perusosaaminen luonnontieteiden ja tekniikan aloilla, digi
taaliset taidot, oppimistaidot, sosiaaliset ja kansalaistaidot, aloitekyky
ja yrittäjyys sekä tietoisuus kulttuurista ja kulttuurin ilmaisumuodot.
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26.
korostaa, että opettajiin kohdistuu nopeasti muuttuvia
vaatimuksia, jotka edellyttävät uudenlaista osaamista opettajilta,
opettajankouluttajilta ja koulutuksen johtohahmoilta. Opetus
menetelmien uudenaikaistamiseen, opettajien mahdollisuuksiin
pysyä mukana oman alansa kehityksessä ja huippuopetuksen
määrittämiseen ja tukemiseen on kiireellisesti panostettava ny
kyistä enemmän, mutta samalla on otettava huomioon, että
opettajien pätevyysjärjestelmän kehittäminen kuuluu jäsenvalti
oiden vastuulle.

27.
korostaa, että on tärkeää kehittää oikeat perustaidot var
mistamalla alusta alkaen, että opettajat ovat sitoutuneet asetta
maan niiden välittämisen etusijalle ja että paikallisyhteisö osal
listuu ja sitoutuu aktiivisesti sosiaaliseen integrointiin eli esimer
kiksi niiden integroimiseen, jotka ovat sosiaalisesti heikommassa
asemassa tai joilla on erilainen kulttuuri- tai koulutustausta.
Samaan aikaan olisi ylläpidettävä hyviä suhteita yritysmaailmaan
ja tarvittaessa huolehdittava psykopedagogisen tuen saannista.

28.
korostaa, että monikielisyyteen ja medialukutaitoon liit
tyvien opetustarpeiden erityisluonne ja nopeasti muuttuvat ope
tusohjelmat edellyttävät investointeja opetuslaitteisiin, laaja-ala
isia kumppanuuksia ja jatkuvaa ajan hermolla pysymistä. Tietoja viestintätekniikka on avannut valtavia mahdollisuuksia oppi
mistulosten parantamiseen. Joissakin tapauksissa moninaiset
opetus- ja oppimislaitteet, kuten simulaattorit ja pelit, saattavat
mahdollistaa huomattavasti paremmat oppimistulokset kuin pel
kän luento-opetuksen ja tavanomaisen havaintomateriaalin käyt
tö. Komitea kehottaakin paikallis- ja alueviranomaisia luomaan
yhteyksiä paikallisiin yrityksiin ja korkeakouluihin ja määrittä
mään puitteet niiden kanssa tehtävälle yhteistyölle, tekemään
yhteistyötä paikallisyhteisön kanssa paikallisten tarpeiden ym
märtämiseksi ja ammattiin opiskelevien työllistymismahdolli
suuksien parantamiseksi sekä huolehtimaan opettajien jatkokou
lutusjärjestelyistä.

29.
myöntää, että meneillään oleva prosessi eurooppalaisen
ulottuvuuden kehittämiseksi urheilun alalle antaa tehokkaan pa
noksen EU:n strategisiin tavoitteisiin, erityisesti Eurooppa 2020
-strategiassa määriteltyjen tavoitteiden saavuttamiseen, ja avaa
mahdollisuuksia pysyvien työpaikkojen luomiseen erityisesti
nuorille.

30.
korostaa myös urheilun sosiaalista, yhteiskunnallista ja
koulutuksellista tehtävää, sillä urheilulla on tärkeä merkitys op
pimisen tehostamisessa, henkisen suorituskyvyn parantamisessa,
yksilöiden fyysisen hyvinvoinnin edistämisessä, ihmisten yleisen
elämänlaadun parantamisessa ja yhteiskunnan sopusointuisen
integraation vahvistamisessa suvaitsevaisuuden, reilun pelin hen
gen ja yhteistyön arvojen edistämisen kautta.

31.
varoittaa, että vaikka on selvää näyttöä siitä, että koulu
tuksessa tulee keskittyä kehittämään monialaisia taitoja, nykyiset
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käytännöt ovat aivan toisensuuntaisia. Komitea katsoo, että suu
ria ratkaistavia haasteita, jotta koulutusjärjestelmät voitaisiin
suunnitella uudelleen taitojen tuottamiseksi työelämän tarpeisiin,
ovat standardoitujen testien käyttö EU:n laajuisesti sekä ope
tusprosessien, oppimissimulaattorien, oppimistehtaiden ja vas
taavien kehittäminen ja käyttöönotto. Näihin on kiinnitettävä
huomiota. Laitteistojen tuotekehitys ja hankinta vaativat usein
merkittäviä investointeja, joiden tuottavuus on kuitenkin hyvä,
jos ne tehdään suunnitelmallisesti.

32.
on tyytyväinen siihen, että huomiota kiinnitetään oppi
mistuloksiin. Komitea pitää tärkeänä joustavuuden ja riippumat
tomuuden sovittamista yhteen sen kanssa, että tutkinnot ovat
siirrettäviä ja ne tunnustetaan vastavuoroisesti kaikkialla Euroo
pan alueilla ja valtioissa. Komitea odottaakin kiinnostuneena
taitojen ja tutkintojen eurooppalaisen alueen pikaista toteutta
mista mutta huomauttaa, että esimerkiksi eurooppalainen tut
kintojen viitekehys ei synnytä oikeutta tutkintojen tunnustami
seen. Näin ollen komitea varoittaa sekoittamasta tunnustamis- ja
avoimuusvälineitä toisiinsa, kuten komission pyrkimyksessä
”varmistaa taitojen ja pätevyyksien vaivaton tunnustaminen yli
maiden rajojen” on uhkana.

33.
toistaa vakaan näkemyksensä, että EU:n on paitsi lisät
tävä osallistumista yleissivistävään ja ammatilliseen koulutuk
seen myös houkuteltava koulutuksen piiriin ihmisiä koko yh
teiskunnan laajuudelta, myös muita heikommassa asemassa ole
vista ryhmistä (4), ja varattava resursseja tähän haasteeseen vas
taamiseen.

Yhteisten ponnistelujen edistäminen
34.
korostaa alusta pitäen horisontaalisesti sovitun ja kes
täväpohjaisen strategian tärkeyttä täytäntöönpanoprosessissa.
Strategialla tulisi myös varmistaa tarvittava yhteisvaikutus kaik
kien asiaankuuluvien Eurooppa 2020 -strategian lippulaivahank
keiden ja erityisesti ”Uuden osaamisen ja työllisyyden ohjelman”,
”Nuoret liikkeellä -hankkeen”, ”Innovaatiounionin” ja ”Euroop
palaisen digitaalistrategian” välillä.

35.
muistuttaa, että paikallis- ja alueviranomaisilla on ollut
merkittävä rooli Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden saavut
tamisessa, ja pitää tärkeänä, että kansalliset uudistusohjelmat
toteutetaan yhteistyössä eri hallintotasojen kesken, jotta Eu
rooppa 2020 täyttäisi lupauksensa. Komitea tähdentää, että pai
kallis- ja alueviranomaiset ovat ihanteellisessa asemassa edistääk
seen merkittävällä tavalla näiden tavoitteiden saavuttamista, sillä
ne helpottavat suotuisan ympäristön luomista, varmistavat viime
kädessä tiedon välittämisen ja jakamisen verkostojensa kautta ja
tarjoavat aineistoa tulevaa strategista suunnittelua ja kehittämistä
varten.
(4) CdR 290/2011.
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36.
korostaa tukikehyksen tärkeyttä erityisesti muita heikom
massa asemassa oleville väestöryhmille. Komitea painottaa, että
tarvitaan määrätietoisia, pitkäkestoisia toimia, joihin myös pai
kallis- ja alueviranomaiset osallistuvat, jotta opetuksen laatua ja
oppimistuloksia voidaan parantaa ja nuoria kannustaa pyrki
mään pidemmälle myös kouluissa, jotka sijaitsevat maantieteel
lisistä haitoista kärsivillä ja sosiaalisesti muita heikommassa ase
massa olevilla alueilla.

37.
toteaa, että paikallis- ja alueviranomaisilla on keskeinen
vastuu koulutuspolitiikassa ja tärkeä asema nuoriso- ja työlli
syyspolitiikan alalla. Laaja-alaisten taitojen kehittämisen osalta
on tärkeää, että koulutusjärjestelmässä vahvistetaan nuorten it
sensä työllistämistä edistäviä asenteita ja taitoja kehittämällä sel
laisia henkilökohtaisia ominaisuuksia kuin luovuutta, vastuulli
suutta, riskinottokykyä, ongelmanratkaisukykyä ja ryhmätyös
kentelytaitoja.

38.
kannattaa komission tiedonannossaan ehdottamaa kak
siosaista lähestymistapaa, jossa jäsenvaltioille asetetaan ensisijai
set tavoitteet mutta samaan aikaan huolehditaan koordinoin
nista ja osallistumisesta EU:n tasolla. Komitea korostaa tässä
yhteydessä, että valtio-, alue- ja EU-tasolla tarvitaan sellaisia
tarkoituksenmukaisia ja oikeasuhtaisia, toissijaisuusperiaatetta
täysin kunnioittavia toimenpiteitä virallisen koulutuksen, arki
oppimisen ja epävirallisen oppimisen aloilla, joissa yhdistyvät
koulutus, koti ja yhteisö ja joissa luodaan kumppanuussuhteita
koulujen ja paitsi yritysten myös valtiovallasta riippumattomien
organisaatioiden ja muunlaisten kansalaisyhteiskunnan järjes
töjen välillä.

39.
tähdentää paikallis- ja alueviranomaisten keskeistä roolia
koulutuksessa ja niiden lisäarvoa toimijana ja rajapintana ope
tusmaailman ja työelämän välillä sekä korostaa tarvetta kuroa
umpeen alueiden välisiä eroja, myös syrjäiset ja syrjäisimmät
alueet huomioon ottaen, ja kehittää alueellisten ja syrjässä sijait
sevien oppilaitosten toimintaa. Komitea painottaa, että aluehal
litukset, yleissivistävät, ammatilliset ja muut oppilaitokset sekä
talous- ja yhteiskuntaelämän tärkeimmät sidosryhmät voisivat
tehdä yhteistyötä, jotta päästäisiin sopimukseen inhimillisen
pääoman kehittämistä koskevista alueellisista tavoitteista, politii
koista ja painopisteistä. Olisi vahvistettava kannustinrakenteita,
jotta voitaisiin rohkaista oppilaitoksia ja niiden henkilökuntaa
osallistumaan toimiin, jotka hyödyttävät alueellista ja paikallista
kehitystä ja yritystoimintaa.

40.
muistuttaa, että täsmällisintä ja ajantasaisinta tietoa alu
eellisista työmarkkinoista saadaan valtiollista tasoa alempaa,
missä paikallis- ja alueviranomaisilla voi olla merkittävä rooli
ammattitaidon kysynnän ja tarjonnan kohtaamattomuuden kar
toittamisessa, asianmukaisten uudelleenkoulutus- ja ammatti
koulutusohjelmien tarjoamisessa ja paikallisiin tarpeisiin vastaa
viin investointeihin kannustamisessa.
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41.
korostaa, että onnistumisen todennäköisyys kasvaa, jos
yhteistyöpuitteet luovat nousukierteen, jossa teollisuuden ja/tai
kaupan konkreettisia tarpeita ei jätetä koulutuksessa huomiotta.
Tällöin oppilaitokset tekevät tiivistä yhteistyötä yksityissektorin
kanssa, jolloin luodaan synergiaa ja palautemekanismeja, ja am
matillista koulutusta saaneiden opiskelijoiden/aikuisten parantu
neet taidot investoidaan takaisin alueen elvyttämiseen. Yritystoi
minnan tasoa voitaisiin pitkällä aikavälillä parantaa kohdenne
tusti kehittämällä nuorten oppilaiden ”yrittäjähenkeä”.

42.
uskoo, että nuoret oppivat kaikenlaisia yrittäjyyden edel
lyttämiä keskeisiä taitoja pitkäkestoisten, yhteistyöhön perus
tuvien ja luovien kokemusten kautta.

43.
toistaa tukevansa sellaisten ammatillisten koulutusohjel
mien kehittämistä, joiden tavoitteena on luoda aidosti avoimia
väyliä ammatillisesta koulutuksesta korkeakoulutukseen. Komi
tea tukee ammatillista koulutusta koskevan politiikan linjaamista
samansuuntaiseksi alueellisten/paikallisten talouden kehittämisst
rategioiden kanssa (mm. älykäs erikoistuminen, nuorten yrittä
jyys) ja kumppanuuksien kehittämistä oppilaitosten, yritysten ja
tutkimustoiminnan välillä.

44.
panee merkille, että ammatillisella koulutuksella saattaa
joissakin jäsenvaltioissa olla tietynlainen leima ja sitä pidetään
yliopistollista oppineisuutta alempiarvoisena. Tähän on puutut
tava tulevissa toimissa. Poitiers'ssa 1990-luvulla kehitelty henki
lökohtainen oppimisjärjestelmä on toinen oikeansuuntainen
aloite: siinä ihmisiä kohdeltiin yksilöinä ja heille laadittiin oppi
missuunnitelma kunkin omien tarpeiden mukaan. Tämän rin
nalla on yhä tärkeämmäksi noussut tiimien ja yhteisöjen oppi
missuunnitelmien laatiminen. Komitea korostaa, että korkea-as
teen koulutuksen mutta myös ammatillisen koulutuksen tarpeel
lisuutta työmarkkinoiden näkökulmasta tulisi korostaa, ja työn
antajia ja työmarkkinainstituutiota tulisi kannustaa osallis
tumaan ohjelmien suunnitteluun ja toteutukseen. Tiivistettynä:
ammatillisessa koulutuksessa olevien opiskelijoiden on voitava
kokea saavansa koulutuksestaan etua muuhun koulutukseen
nähden, esimerkiksi mahdollisuuksia ammattitaidon jatkuvaan
kehittämiseen, jottei ammatillinen koulutus merkitse etenemis
mahdollisuuksien vaikeutumista tai niistä luopumista.

45.
kehottaa ottamaan työhön mukaan myös paikallis- ja
alueviranomaiset, sillä osaamisaloihin ja työllisyyteen liittyvät
suuntaukset havaitaan usein ensimmäiseksi niiden tasolla. Komi
tea korostaa AK:n olevan sitoutunut ammatillista koulutusta
koskevan politiikan linjaamiseen yhdenmukaiseksi alueellis
ten/paikallisten talouden kehittämisstrategioiden (mm. älykäs
erikoistuminen) kanssa.
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46.
korostaa, että Euroopan täyttä potentiaalia tietoteknisen
tuen ja tieto- ja viestintätekniikan palveluiden kehittämisessä
julkisella ja yksityisellä sektorilla tulisi hyödyntää täysimääräi
sesti myös koulutuksessa. EU:n tukemat julkisen ja yksityisen
sektorin kumppanuudet, joihin osallistuu paikallis- ja alueviran
omaisia sekä tieto- ja viestintätekniikkaa kehittäviä pk-yrityksiä
julkisten tieto- ja viestintätekniikkapalvelujen alalla, voivat muo
dostaa erinomaisen perustan paikallisen osaamisen ja tiedon
kehittämiselle kaikkialla EU:ssa. Komitea tähdentää, että alalla
on mahdollisuuksia lisäkehitykseen siten, että perustetaan alu
eellisia tieto- ja viestintätekniikkakeskuksia, virtuaalikampus
hankkeita tai multimediakoulutuskeskuksia.

47.
katsoo, että koulutus taitojen kehittämiseksi on erin
omainen tavoite. Meidän tulee kuitenkin varoa investoimasta
koulutukseen vain Euroopan taloudellisen tuottavuuden lisää
miseksi. Tästä lähestymistavasta voi olla se valitettava seuraus,
että nuorten mielenterveys horjuu, jos heitä pidetään taloudelli
sina perusyksiköinä ja heidät määritellään vain sen mukaan,
mikä on heidän taloudellinen panoksensa yhteiskunnalle. Näin
ollen on tuettava ennen kaikkea sitä, että myös nuorten luovuu
teen, elämäntaitoihin, laaja-alaisiin taitoihin, kulttuurikoulutuk
seen ja kineettisiin taitoihin investoidaan yhtä lailla. Koulutuksen
julkiset ja yksityiset edut ulottuvat taloutta pidemmälle. Esimer
kiksi oppineisuus on yhteydessä pidempään eliniän odotteeseen,
korkeampaan äänestysasteeseen ja myönteisempiin asenteisiin
etnisten vähemmistöjen yhdenvertaisia oikeuksia kohtaan.

48.
katsoo, että EU:n tasolla ehdotetuissa tai hyväksytyissä
konkreettisissa toimenpiteissä tai toimissa tulisi toissijaisuus- ja
suhteellisuusperiaatteiden mukaisesti keskittyä aloihin, joilla on
vahva eurooppalainen ulottuvuus tai joihin liittyy rajatylittäviä
näkökohtia, joita ei voida ratkaista asianmukaisesti yksin jäsen
valtioiden ja/tai alue- ja paikallisviranomaisten tasolla.

49.
painottaa järkevän, tehokkaan ja innovatiivisen rahoituk
sen ja varainkäytön tarvetta koulutuksessa, jotta voidaan parem
min vastata tulevaan osaamisalojen työpaikkojen sekä toimin
nan laajentumisista ja henkilöstön korvaustarpeesta johtuvaan
kysyntään sekä tukea kasvua ja nuorten työllistymistä. Komitea
tähdentää, että politiikan laadinnassa ja ohjelmien täytäntöön
panossa tulisi hyödyntää olemassa olevia demokraattisin vaalein
valittuja paikalliselimiä. Komitea katsoo, että paikallisosaamisen
hyödyntäminen ja demokraattinen vastuu parantavat korkea
koulujen, yritysten ja paikallishallinnon kumppanuustoimien
hallintomekanismeja. Tämä mahdollistaa priorisoinnin ja vas
tuullistamisen paikallistasolla, mikä liittyy välittömästi toissijai
suusperiaatteeseen.

50.
korostaa vahvojen paikallisten kumppanuusjärjestelyjen
luomisen etuja: niissä on mahdollista saada kokonaisvaltainen
näkemys järjestelmästä ja sisällyttää erilaiset rahoitusmahdolli
suudet yhteen ja samaan paikallis- tai aluestrategiaan. Tällaisessa
strategiassa voitaisiin ottaa huomioon erilaisia paikallis- ja alu
etason toiminnan täytäntöönpanovaihtoehtoja:
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— Kehitetään älykkäitä strategisia välineitä paikallisen työvoi
man mukautumiskyvyn, tarpeiden ja laadun määrittämiseksi
ja jatkuvaksi seuraamiseksi (esim. osaamisalojen seurantakes
kus).

— Tehdään yritysmaailman kanssa yhteistyötä markkinoiden
tarpeita vastaavan ammatillisen koulutuksen kehittämiseksi
ja koulutuksen sovittamiseksi kaupalliseen toimintaympäris
töön.

— Tehdään paikallisten (koulutusalan) toimijoiden kanssa yh
teistyötä, jolla esimerkiksi kannustetaan paikallisia koulutus
keskuksia ja paikallisia työvoimatoimistoja ottamaan käyt
töön uusia verkko-opiskelutekniikoita, parantamaan media
lukutaitoa ja monikielisyyttä ja tarjoamaan sosiaalisesti hei
kommassa asemassa oleville väestöryhmille yhdenvertaiset
työllistymismahdollisuudet.

— Tehdään yritysmaailman ja (peruskoulusta korkeakouluun
ulottuvan) koulutussektorin kanssa yhteistyötä kielten oppi
misen jatkuvan prosessin toteuttamiseksi. Kielten valinta voi
perustua myös tarpeisiin, jotka paikallis- ja alueviranomaiset
ovat määritelleet yhteisymmärryksessä yritysten kanssa.

— Haetaan tukea alueen ulkopuolelta yhdistämällä voimat vas
taavien ongelmien kanssa kamppailevien ja EU-rahoitusta
saavien alueiden kanssa.

Kaikkien näiden strategioiden tulisi perustua vakaasti koulutuk
sen kolmeen yleistavoitteeseen: huippuosaamiseen pyrkiminen,
koulutuksen yleisen saatavuuden varmistaminen ja opintonsa
keskeyttäneiden määrän vähentäminen.

51.
kehottaa ottamaan paikalliset ja alueelliset toimijat, myös
oppilaitokset, järjestelmällisesti ja pysyvästi mukaan älykästä eri
koistumista käsittelevään foorumiin ja kehittämään yhdennettyjä
paikallisia/alueellisia kehittämissuunnitelmia.

52.
korostaa paikallisten ja alueellisten aktiviteettien ratkaise
vaa merkitystä sekä samalla odottaa Euroopan komissiolta yk
sityiskohtaisempia ehdotuksia siitä, miten käytännössä kurotaan
umpeen kuilu yhtäältä tieto- ja viestintätekniikan ja avointen
oppimisresurssien tarjoaman potentiaalin ja toisaalta nykyisten
yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen järjestelmien välillä.
Komitea myöntää, että avoimet oppimisresurssit voivat olla hyö
dyllinen lisä tavanomaisiin opetusmateriaaleihin. On kuitenkin
vielä selvitettävä, miten vapaiden oppimisresurssien sisällön jat
kuva ja kattava laadunvarmistus voidaan hoitaa järkevällä taval
la, jotta niiden käytöstä opetuksessa on hyötyä.
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53.
katsoo, että ”olisi annettava suurempi merkitys paikallisja alueviranomaisten ilmeiselle roolille työnantajina, palvelujen
tarjoajina ja sääntelijöinä edistettäessä kasvua ja koheesiota sekä
koordinoitaessa oppilaitosten, yrittäjyysvirastojen ja yritysten
strategisia kumppanuuksia kulloisillakin alueilla”. Paikallis- ja
alueviranomaiset osallistuvat itse asiassa yhä enemmän koulu
tuspolitiikkoihin, mutta ei ole yleispäteviä toimia, joilla voitaisiin
varmistaa oppimistulosten parantuminen. Vaikka nykyään on
tarpeeksi tietoa päätösten tekemistä varten (tärkeimpinä opetta
jien laatu, institutionaalinen riippumattomuus, osallistavuus ja
resurssit), paikallis- ja alueviranomaisten vaihtoehdot riippuvat
niiden sosioekonomisista piirteistä, niiden autonomiasta suh
teessa valtakunnalliseen järjestelmään ja niiden aiemmista tulok
sista (ja maineesta) koulutuksen alalla.
54.
muistuttaa, että paikallis- ja alueviranomaiset ovat suo
raan yhteydessä ruohonjuuritasoon ja ymmärtävät parhaiten sen
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tilanteen, ja niillä on hyvät valmiudet auttaa osaltaan politiikan
kehittelyssä ja ohjelmien täytäntöönpanossa toissijaisuusperiaa
tetta täysin noudattaen.

55.
suhtautuu myönteisesti komission aikomukseen jatkaa
ehdotetun ”Koulutuksen uudelleenajattelu” -strategian eteenpäin
viemistä yhteistyössä sidosryhmien kanssa ja ajaa uudistuksia
yhteisymmärryksessä. Komitea vahvistaa AK:n olevan kiinnos
tunut tekemään jatkossakin yhteistyötä Euroopan komission ja
muiden kumppaneiden kanssa tällä alalla. Yhteistyön tulisi kat
taa kaikki paikallis- ja alueviranomaisten erityiset vastuualat,
joihin kuuluu muun muassa tiedonannossa jo mainittu amma
tillista koulutusta koskevan politiikan linjaaminen yhdenmukai
seksi alueellisten/paikallisten talouden kehittämisstrategioiden
kanssa.

Bryssel 12. huhtikuuta 2013
Alueiden komitean
puheenjohtaja
Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
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Alueiden komitean lausunto aiheesta ”Vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahasto”
(2013/C 139/11)

ALUEIDEN KOMITEA

— korostaa pitävänsä välttämättömänä eurooppalaisen tason toimia unionin vähävaraisimpien hyväksi,
jotta saavutetaan EU:n Eurooppa 2020 -strategian yhteydessä asettama tavoite nostaa ainakin 20
miljoonaa eurooppalaista pois köyhyydestä ja sosiaalisesta syrjäytymisestä vuoteen 2020 mennessä.
— pitää asianmukaisena ohjelman oikeusperustan muuttamista (Euroopan unionin toiminnasta tehdyn
sopimuksen SEUTin 174 artikla), mutta ehdottaa vuodesta 2014 lähtien käytettäväksi kaksinkertaista
oikeusperustaa, joka nojaisi myös SEUTin 39 artiklaan jatkuvuuden varmistamiseksi ja jotta säilytetään
yhteys yhteisen maatalouspolitiikan tavoitteisiin.
— on tyytyväinen Euroopan komission aikomukseen laajentaa nykyisen elintarvikeapuohjelman perus
tavoitetta ja katsoo, että vähävaraisimpien kansalaisten elintarvikeavun yhdistäminen asunnottomuutta
ja lasten köyhyyttä lievittäviin toimiin ja koordinaatioon ESR:n kanssa antaa mahdollisuuden moni
vaikutteiseen toimintaan ja mahdollisuuden puuttua yhtä aikaa eri perustarpeissa ilmenevien puuttei
den syntyyn.
— on tyytyväinen siihen, että komission ehdotuksessa annetaan alue- ja paikallishallinnoille mahdollisuus
aktiivisen toimijan rooliin avun jakamisessa tarvitsijoille.
— torjuu periaatteen, jonka mukaan jäsenvaltioiden osallistuminen toimenpiteeseen on vapaaehtoista,
sillä tällainen periaate voisi sulkea alue- ja paikallisyhteisöjä rahaston ulkopuolelle ilman minkäänlaista
osallistavaa ja demokraattista yhteistyömekanismia eurooppalaisella tai kansallisella tasolla ja ilman,
että otetaan huomioon köyhyyden ja syrjäytymisen torjunnan merkitystä jäsenvaltiotasoa alemmilla
tasoilla.
— katsoo, että ohjelma tulee talouskriisistä kärsivillä alueilla ja koheesioalueilla rahoittaa kokonaan
unionin varoista sillä se on perusteltua Euroopan kansalaisten, alueiden ja kansojen keskinäisen
yhteenkuuluvuuden osoituksena.
— korostaa, että ehdotettu rahoitustaso on liian alhainen leikatessaan määrärahoja merkittävästi nykyta
sosta (komission esityksessä 30 % ja neuvoston ehdotuksessa jopa 40 %). Komitea kehottaa pitämään
määrärahatason vähintään nykyisellä tasolla.
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Esittelijä

Ossi MARTIKAINEN (FI, ALDE), Lapinlahden kunnanvaltuuston puheenjohtaja

Viiteasiakirja

Ehdotus – Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus vähävaraisimmille suun
natun eurooppalaisen avun rahastosta

17.5.2013

COM(2012) 617 final/2

I.

POLIITTISET SUOSITUKSET

ALUEIDEN KOMITEA

1.
korostaa pitävänsä välttämättömänä eurooppalaisen tason
toimia unionin vähävaraisimpien hyväksi, jotta saavutetaan EU:n
Eurooppa 2020 -strategian yhteydessä asettama tavoite nostaa
ainakin 20 miljoonaa eurooppalaista pois köyhyydestä ja sosiaa
lisesta syrjäytymisestä vuoteen 2020 mennessä. Tavoitteesta on
tullut yhä ajankohtaisempi, sillä vuonna 2011 köyhyys- ja syr
jäytymisvaarassa olevien määrä oli 119,6 miljoonaa – 6 miljoo
naa enemmän kuin vuonna 2009. Eurooppa 2020 -strategian
tavoitteista ollaan siis jäämässä, ja tässä valossa on sitäkin vai
keampi ymmärtää 7. ja 8. helmikuuta 2013 kokoontuneen Eu
rooppa-neuvoston ehdotusta leikata 1,0 miljardilla eurolla vähä
varaisimmille suunnatun eurooppalaisen avun määrärahoja.
2.
pitää asianmukaisena ohjelman oikeusperustan muutta
mista (Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen SEU
Tin 174 artikla), mutta ehdottaa vuodesta 2014 lähtien käytet
täväksi kaksinkertaista oikeusperustaa, joka nojaisi myös SEUTin
39 artiklaan jatkuvuuden varmistamiseksi ja jotta säilytetään
yhteys yhteisen maatalouspolitiikan tavoitteisiin.
3.
korostaa toissijaisuusperiaatteen merkitystä siinä yhteydes
sä, kun laaditaan tehokasta strategiaa vähävaraisimpien auttami
seksi.
4.
kritisoi komission ehdotuksesta puuttuvaa johdonmukai
suutta Eurooppa 2020 -strategiaan nähden, sillä ehdotuksessa
ei viitata lainkaan köyhyysuhan alla elävien määrään, vaikka
tämä on yksi kolmesta Eurooppa 2020 -strategiassa käytetystä
indikaattorista, joiden avulla arvioidaan sosiaaliseen osallisuu
teen ja köyhyyden vähentämiseen liittyvää EU:n tavoitetta.
5.
pitää tärkeänä ja ymmärrettävänä, että komissio on 1)
esittänyt uuden oikeusperustan, joka välttää tuomioistuimen to
teaman ristiriidan avustuselintarvikkeiden hankkimisessa mark
kinoilta ja 2) esittänyt tehtäviltään laajempaa uutta ohjelmaa,
jolla luodaan puitteet avustustoiminnan jatkumiselle ja paranne
taan samalla sen tulosten kestävyyttä ja vaikuttavuutta.
6.
katsoo, että vähävaraisimpien kansalaisten elintarvikeavun
yhdistäminen asunnottomuutta ja lasten köyhyyttä lievittäviin
toimiin ja koordinaatioon ESR:n kanssa antaa mahdollisuuden
monivaikutteiseen toimintaan ja mahdollisuuden puuttua yhtä
aikaa eri perustarpeissa ilmenevien puutteiden syntyyn.
7.
on tyytyväinen Euroopan komission aikomukseen laajen
taa nykyisen elintarvikeapuohjelman perustavoitetta, mutta pel
kää pahoin, että luettelo köyhyyden osa-alueista, joihin uuden
vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahaston tu

lisi puuttua, ainoastaan heikentää sen lopullista vaikuttavuutta –
varsinkin, kun määrärahoja uhkaa lähes 30 prosentin leikkaus
Eurooppa-neuvoston ehdotuksessa (3,5 miljardia euroa elintar
vikeapuohjelmalle vuosina 2007–2013 ja 2,5 miljardia euroa
2014–2020).
8.
muistuttaa, että ESR:n hallinnolliset menettelyt on monissa
tapauksissa koettu toimijoiden tasolla hankaliksi ja kehottaa uu
den vähävaraisimpien kansalaisten perustarpeisiin suunnatun vä
lineen osalta välttämään tarpeettoman yksityiskohtaista säätelyä.
9.
katsoo, että mm. talouskriisin pitkittymisen vuoksi vähä
varaisimmille suunnatun avun väline ei saisi syödä ESR:n resurs
seja vaan tarvitsisi oman pidempikestoisen rahoituksen, johon
tarvittavat määrärahat osoitetaan monivuotisen rahoituskehyk
sen otsakkeesta 2.
10.
on tyytyväinen siihen, että komission ehdotuksessa an
netaan alue- ja paikallishallinnoille mahdollisuus aktiivisen toi
mijan rooliin avun jakamisessa tarvitsijoille ja katsoo, että tämä
aktiivinen rooli voi osaltaan vähentää kansallisen ja EU-tason
hallinnollisia rasituksia ja menettelyjä, koska alue- ja paikallis
hallinnoilla on omassa toiminnassaan käytössä hyvin kehitty
neet kansalliseen ja EU-lainsäädäntöön perustuvat menettelyt
avat ja tarkastussäännöt.
11.
muistuttaa, että Maailman terveysjärjestön WHO:n ”He
alth 21 – health for all in the 21st century” -strategiassa pai
notetaan sosiaalisen ja taloudellisen eriarvoisuuden vähentämi
sen välttämättömyyttä koko väestön terveyden parantamiseksi.
Lisäksi WHO kehottaa toteuttamaan joukon toimia, jotka on
erityisesti kohdennettu vähävaraisimmille ja huonosta terveyden
tilasta kärsiville, korjaamaan terveyspalveluissa esiintyviä puut
teita sekä puuttumaan terveydenhuoltoon liittyviin ja sosiaalisiin
epäkohtiin (WHO:n 51. kokouksessaan antaman Health 21 -ju
listuksen johdannon II kohta).
12.
toteaa, että vaikka vähävaraisimpien kansalaisten elintar
vikeapuohjelma uudessa muodossaan yhdistyy muihin sosiaa
lisen integraation ja solidaarisuuden välineisiin, sen tausta ja
aiempi toiminta osana YMP:tä on ollut vahvasti perusteltu,
koska pohjimmiltaan YMP:n tarkoituksena on riittävän ja koh
tuuhintaisen ravinnon varmistaminen unionin kansalaisille
(SEUTin 39 artiklan 1 kohdan e alakohta) sekä elintarvikevar
muuden turvaaminen (39 artiklan 1 kohdan d alakohta).
13.
katsoo siksi, että myös jatkossa tulee säilyttää mahdolli
suus käyttää maataloustuotteiden mahdollisesti kertyviä ylijää
miä (interventiovarastot) uusissakin ohjelmissa. Ylijäämien käyt
töä ei kuitenkaan tulisi vähentää vähävaraisimmille suunnatun
eurooppalaisen avun rahaston määrärahoista.
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14.
pitää tärkeänä, että ehdotetussa lainsäädännössä annetaan
komissiolle, kansallisille viranomaisille ja alue- ja paikallisviran
omaisille selkeä säännöstö ja mahdollisuus puuttua havaittaviin
epäkohtiin, koska kyseessä on unionin legitimiteetin ja kansa
laisten luottamuksen näkökulmasta tavallistakin herkemmin
haavoittuvainen toiminnan ala, jonka tarpeellisuudesta, toimi
vuudesta ja tuloksista vallitsee eri jäsenvaltioissa ja niiden alu
eilla erilaisia käsityksiä.

15.
torjuu periaatteen, jonka mukaan jäsenvaltioiden osallis
tuminen toimenpiteeseen on vapaaehtoista, sillä tällainen peri
aate voisi sulkea alue- ja paikallisyhteisöjä rahaston ulkopuolelle
ilman minkäänlaista osallistavaa ja demokraattista yhteistyöme
kanismia eurooppalaisella tai kansallisella tasolla ja ilman, että
otetaan huomioon köyhyyden ja syrjäytymisen torjunnan mer
kitystä jäsenvaltiotasoa alemmilla tasoilla.

16.
katsoo, että ohjelma tulee talouskriisistä kärsivillä alueilla
ja koheesioalueilla rahoittaa kokonaan unionin varoista.

17.
pyytää toimielimiä ottamaan huomioon, että osarahoit
teisuus voi johtaa siihen, että välinettä ei oteta käyttöön, vaikka
monien alueiden taloudellinen ja sosiaalinen tilanne edellyttäisi
sitä.

18.
kehottaa aiemman lausuntonsa tapaan komissiota jatku
vasti arvioimaan toimenpiteeseen osoitettujen määrärahojen riit
tävyyttä ja muistuttaa epäilleensä jo aiempaa rahoituksen tasoa
(500 milj. euroa vuodessa) riittämättömäksi. Nyt tarve on eri
syistä edelleen vain kasvanut, joten ehdotettu rahoitustaso on
liian alhainen leikatessaan määrärahoja merkittävästi nykytasosta
(komission esityksessä 30 % ja neuvoston ehdotuksessa jopa
40 %). Komitea kehottaa pitämään määrärahatason vähintään
nykyisellä tasolla.

Komitean yksityiskohtaiset perustelut ja poliittiset suositukset
19.
tunnustaa, että riittävä, monipuolinen ja terveellinen ra
vinto on useissa kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa ja ju
listuksissa vahvistettu perusoikeus, jonka toteutuminen kaikille
unionin kansalaisille ja asukkaille on turvattava kaikilla tasoilla.

20.
muistuttaa, että vähävaraisimpien kansalaisten kohtaa
man ravitsemuksen puutteen taustalla on useita erillisiä mutta
myös toisiinsa liittyviä ilmiöitä, kuten

— väestökehitys ja globaalit maataloustuotteiden markkinoiden
ja maatalous- ja kauppapolitiikan muutokset

— maataloustuotteiden sisämarkkinoiden toiminnan epäkohdat
ja elintarvikkeiden arvoketjun läpinäkymättömyys

— elintarviketuotantoon kelpaavan maan väheneminen ja sen
liiallinen käyttö energiakasvien tuottamiseen
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— tietyt EU:n toimenpiteet ja byrokraattiset esteet, jotka haitta
avat maataloustuotteiden tuotantoa kotitarpeeseen tai pieni
muotoiseen myyntiin

— monien maaseutualueiden rakennemuutokset

— talouskriisin vaikutukset kansalaisten työllisyyteen ja os
tovoimaan

— työttömyys ja siitä seuraava perheiden ja lasten yhä laaja
mittaisempi köyhtyminen

— unionin lähialueiden epävakaus.

21.
katsoo, että näiden laajojen ja moniulotteisten ongelmien
ratkaisuun tarvitaan myös tehokkaita unionin politiikkoja ja
rahoitusta.

22.
katsoo, että unionin kansalaisten riittävän ja monipuoli
sen ravitsemuksen turvaamisen tulee edelleen olla YMP:n kes
keinen perustehtävä. Komitea kehottaa uudistamaan maatalous
politiikkaa siten, että elintarvikkeiden hinnanmuodostus mark
kinoilla on läpinäkyvää ja että maatalouden perustuotannon
kannattavuus säilyy unionin kaikilla alueilla.

23.
katsoo, että vaikka markkinoiden kehittyminen ja viime
vuosina tapahtunut satotasojen kehitys ja kulutustottumusten
muutokset ovat vähentäneet maataloustuotteiden ylijäämää,
voi niitä kertyä jatkossakin, ja niiden käyttäminen vähävaraisten
kansalaisten avuksi olisi tärkeää unionin legitimiteetin kannalta.

24.
korostaa edellä esitetyn kohdan 12 perustelemiseksi sitä,
että YMP on ollut alusta saakka yksi unionin politiikan ydina
loista ja tulee säilymään sellaisena. Sen sisällyttäminen uuden
välineen oikeusperustaan (kaksinkertainen oikeusperusta) tur
vaisi vähävaraisimmille kansalaisille suunnatun avun pitkäjäntei
sen jatkumisen siitä huolimatta, että nykyiset haasteet saattavat
rasittaa unionin muiden politiikkojen kuten sosiaalisen yhteen
kuuluvuuden rahoitusta pitkäkestoisesti.

25.
muistuttaa siitä, että Euroopan alueiden taloudellis-sosi
aalinen tilanne vaihtelee myös jäsen-valtioiden sisällä, ja katsoo,
että esitetty ohjelma on tarpeellinen täydentämään eurooppalai
sen yhteenkuuluvuuden ja solidaarisuuden nimissä niitä toimia,
joita kukin jäsenvaltio ja niiden alueelliset ja paikalliset viran
omaiset tekevät. Tässä mielessä esitetty ohjelma perustuu vah
vasti unionin yhteiseen arvoperustaan ja Euroopan integraation
perusajatukseen.

26.
pitää uuden rahaston puitteissa tehtävää eri tavoitteiden
yhdistämistä tärkeänä köyhyyden ja syrjäytymisen syiden es
tämiseksi, koska asunnottomuus, puutteellinen ravitsemus ja
lapsiperheiden sosiaalinen puute vaikuttavat toisiinsa. Komitea
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pauksissa vahvistaa ohjelmien tehokkuutta ja kansallisten ja
alueellisten viranomaisten sitoutumista niihin; toisaalta se
taas saattaa eräissä tapauksissa heikentää halukkuutta osal
listua ohjelmiin ja siten merkitä monien alueiden kannalta
tarpeellisten mahdollisuuksien vesittymistä. AK korostaa,
että vallitsevassa taloudellisessa tilanteessa jälkimmäisen vai
kutuksen riski on suurempi, ja kehottaa toimielimiä siksi
harkitsemaan 85 prosentin osarahoitusastetta uudelleen.

muistuttaa kuitenkin siitä, että uutta välinettä edeltäneet ohjel
mat keskittyivät ravitsemukseen, jonka puutteesta on selvästi
tullut uudestaan monilla alueilla todellinen ja pidempikestoinen
ongelma. Näin ollen komitea kehottaa jäsenvaltioita ja alueita
painottamaan ohjelmien toimeenpanossa elintarvikeavun merki
tystä ja auttamaan kansalaisia sen kautta myös asunnottomuutta
ja sosiaalista syrjäytymistä helpottavien toimien ja ohjelmien
pariin.
27.

toteaa edellä esitettyjen kohtien 16–18 perusteluksi, että

— vähävaraisille kansalaisille suunnatun ohjelman rahoittami
nen kokonaan yhteisestä talousarviosta pahimmin kärsivillä
alueilla on perusteltua Euroopan kansalaisten, alueiden ja
kansojen keskinäisen yhteenkuuluvuuden osoituksena.
— ehdotetun välineen osarahoitteisuutta voidaan lähestyä kah
desta näkökulmasta. Yhtäältä yhteisrahoitus voi joissakin ta
II
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— määrärahojen leikkaaminen 30–40 prosentilla nykytasos
takin on lyhytnäköistä, koska edellisinä vuosina käytössä
olleen vähävaraisimpien kansalaisten elintarvikeohjelman
seurannassa ja sidosryhmätapaamisten raporteissa on esitetty
tarvittavaksi määrärahojen tasoksi noin 680 milj. euroa vuo
dessa, mikä merkitsisi lähes samansuuruista lisäystarvetta
kuin minkä leikkaamista nykytasosta nyt on suunniteltu.

MUUTOSEHDOTUKSET

Muutosehdotus 1
Johdanto-osa
AK:n muutosehdotus

Komission ehdotus

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn
sopimuksen ja erityisesti sen 175 artiklan 3 kohdan,

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn
sopimuksen ja erityisesti sen 175 artiklan 3 kohdan ja
39 artiklan 1 kohdan,

Perustelu
Perustelu sisältyy lausunnon I osan (”poliittiset suositukset”) kohtiin 2 ja 12.
Muutosehdotus 2
Johdanto-osan 7 kappale
AK:n muutosehdotus

Komission ehdotus

Jotta voitaisiin perustaa asianmukainen rahoituskehys, ko
mission tulisi täytäntöönpanosäädöksin vahvistaa jäsenval
tiokohtaisten kokonaismäärärahojen vuosijakauma käyttäen
objektiivista ja avointa menetelmää, jossa otetaan huomi
oon köyhyyden ja aineellisen puutteen erot.

Jotta voitaisiin perustaa asianmukainen rahoituskehys, ko
mission tulisi täytäntöönpanosäädöksin vahvistaa jäsenval
tiokohtaisten kokonaismäärärahojen vuosijakauma käyttäen
objektiivista ja avointa menetelmää, jossa otetaan huomi
oon köyhyyden ja aineellisen puutteen erot, suhteellinen
köyhyysraja mukaan luettuna.

Perustelu
Koska suhteellinen köyhyys on Eurooppa 2020 -strategian ja Eurostatin käyttämä indikaattori, sitä tulisi
käyttää myös rahaston yhteydessä.
Muutosehdotus 3
Uusi johdanto-osan kappale (8 kappaleen jälkeen)
Komission ehdotus

AK:n muutosehdotus

Jotta vähävaraisimpien tarpeisiin vastataan tehokkaimmalla
ja asianmukaisimmalla tavalla ja jotta toimitaan yhteisen
strategiakehyksen mukaisesti, kumppanuusperiaatetta on
sovellettava rahastomenettelyjen kaikkiin vaiheisiin.

17.5.2013

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 139/63

Muutosehdotus 4
Johdanto-osan 35 kappale
AK:n muutosehdotus

Komission ehdotus

Toimiin kohdistuvien tarkastusten tiheyden olisi oltava oi
keassa suhteessa rahastosta annettavan unionin tuen mää
rään. Olisi etenkin vähennettävä suoritettavien tarkastusten
määrää, kun toimeen liittyvien tukikelpoisten menojen yh
teismäärä on enintään 100 000 euroa. Olisi kuitenkin ol
tava mahdollista suorittaa tarkastuksia milloin tahansa, kun
on näyttöä sääntöjenvastaisuudesta tai petoksesta, tai osana
otantatarkastusta. Jotta komission tekemien tarkastusten
määrä olisi oikeassa suhteessa riskiin, komission olisi voi
tava vähentää toimenpideohjelmia koskevaa tarkastustyö
tään, jos merkittäviä puutteita ei ole tai jos voidaan luottaa
tarkastusviranomaiseen. Tarkastusten soveltamisalassa olisi
lisäksi otettava täysimääräisesti huomioon rahaston tavoite
ja kohderyhmien erityisominaisuudet.

Toimiin kohdistuvien tarkastusten tiheyden olisi oltava oi
keassa suhteessa rahastosta annettavan unionin tuen mää
rään. Olisi etenkin vähennettävä suoritettavien tarkastusten
määrää, kun toimeen liittyvien tukikelpoisten menojen yh
teismäärä on enintään 100 000 euroa. Olisi kuitenkin ol
tava mahdollista suorittaa tarkastuksia milloin tahansa, kun
on näyttöä sääntöjenvastaisuudesta tai petoksesta, tai osana
otantatarkastusta. Jotta komission tekemien tarkastusten
määrä olisi oikeassa suhteessa riskiin, komission olisi voi
tava vähentää toimenpideohjelmia koskevaa tarkastustyö
tään, jos merkittäviä puutteita ei ole tai jos voidaan luottaa
tarkastusviranomaiseen. Tarkastusten soveltamisalassa olisi
lisäksi otettava täysimääräisesti huomioon rahaston tavoite
ja kohderyhmien erityisominaisuudet. Tarkastusten tarpeen
arvioinnissa tulisi ottaa huomioon kunkin toimenpiteen
osalta myös ne kehittyneet julkiset tarkastuskäytännöt ja
valtuudet, joita asianomaiset alue- ja paikallisviranomaiset
mahdollisesti jo soveltavat toimenpiteisiin ja niitä tukeviin
toimiin. Samoin tulisi ottaa huomioon toimenpidettä tote
uttavien kumppaniorganisaatioiden toiminnan mahdollinen
kuuluminen julkisen rahoituksen ja sitä koskevien tarkas
tuskäytäntöjen piiriin sekä järjestön toiminnan laajuus ja
järjestön kokemus.

Muutosehdotus 5
4 artiklan 1 kohta
AK:n muutosehdotus

Komission ehdotus

Rahastosta tuetaan kansallisia ohjelmia, joiden puitteissa
elintarvikkeita ja asunnottomien tai lasten henkilökohtai
seen käyttöön tarkoitettuja peruskulutustavaroita jaetaan
vähävaraisimmille jäsenvaltioiden valitsemien kumppanior
ganisaatioiden välityksellä.

Rahastosta tuetaan kansallisia ohjelmia, joiden puitteissa
terveellisiä ja mahdollisimman monipuolisia elintarvikkeita
ja asunnottomien tai lasten henkilökohtaiseen käyttöön tar
koitettuja peruskulutustavaroita jaetaan vähävaraisimmille
jäsenvaltioiden valitsemien kumppaniorganisaatioiden väli
tyksellä niin, että paikallis- ja alueviranomaiset ovat aktii
visesti mukana.

Muutosehdotus 6
5 artiklan 3 kohta
Komission ehdotus

Rahastosta annettava tuki pannaan täytäntöön tiiviissä yh
teistyössä komission ja jäsenvaltioiden välillä.

AK:n muutosehdotus

Rahastosta annettava tuki pannaan täytäntöön jaetaan tii
viissä yhteistyössä komission, ja jäsenvaltioiden, alue- ja
paikallisviranomaisten sekä asianosaisten kumppaniorgani
saatioiden välillä sen vaikutuksen maksimoimiseksi.

Perustelu

Säädösehdotuksen liitteenä olevan vaikutustenarvioinnin liitteessä 2 (sivu iii) kuvaillaan elintarvikeapuohjel
man kolmea erilaista hallinnointitapaa, joita on käytetty EU:n jäsenvaltioissa. Joihinkin alue- ja paikallis
viranomaiset sekä tuensaajia lähimpänä olevat kumppaniorganisaatiot osallistuvat suoraan.
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Muutosehdotus 7
5 artiklan 6 kohta
AK:n muutosehdotus

Komission ehdotus

Komissio ja jäsenvaltiot varmistavat kukin oman vastuualu
eensa mukaisesti yhteensovittamisen Euroopan sosiaalira
haston sekä unionin muiden politiikkojen ja välineiden vä
lillä.

Komissio ja jäsenvaltiot varmistavat kukin oman vastuualu
eensa mukaisesti yhteensovittamisen Euroopan sosiaalira
haston sekä unionin muiden politiikkojen ja välineiden,
erityisesti terveyspolitiikan alalla toteutettavien EU:n toimi
en, välillä; näistä mainittakoon esimerkiksi EU:n kolmas
terveysalan monivuotinen toimintaohjelma kaudeksi
2014–2020.

Perustelu
Terveysalan toimintaohjelmaa käsittelevässä AK:n lausunnossa CdR 67/2012 komitea painottaa, että ”kes
täväpohjaisessa terveyspolitiikassa on aina otettava huomioon myös terveyttä edistävät ja sairauksia ehkäi
sevät tekijät, kuten sosiaaliset olosuhteet, elintavat, kulttuuri, koulutus, ympäristötekijät ja sosiaaliset perus
edellytykset”.
Muutosehdotus 8
5 artiklan 8 kohta
AK:n muutosehdotus

Komission ehdotus

Komissio ja jäsenvaltiot varmistavat rahaston vaikuttavuu
den erityisesti seurannan, raportoinnin ja arvioinnin kautta.

Komissio ja jäsenvaltiot varmistavat rahaston vaikuttavuu
den erityisesti seurannan, raportoinnin ja arvioinnin kautta
sekä kuulemalla vaikutusarvioissa tiiviisti ja säännöllisesti
rahaston toimenpiteitä toteuttavia alue- ja paikallisviran
omaisia sekä kumppani-organisaatioita.

Muutosehdotus 9
5 artikla, uusi kohta 12 kohdan jälkeen
Komission ehdotus

AK:n muutosehdotus

Asunnottomuuden ETHOS-typologia (European Typology of
Homelessness and Housing Exclusion) voisi olla yksi peruste
tuen myöntämiselle.

Perustelu
Kodittomuuteen tai asumisperäiseen syrjäytymiseen suhtaudutaan ja puututaan eri tavalla Euroopan unionin
jäsenvaltioissa. ETHOS-typologia perustuu tarkkaan analyysiin nykyisistä kansallisista määräyksistä ja tilan
teista, joita järjestöt kohtaavat päivittäisessä toiminnassaan.
Muutosehdotus 10
5 artikla, uusi kohta 12 kohdan jälkeen
Komission ehdotus

AK:n muutosehdotus

Komissio, jäsenvaltiot ja kumppani-organisaatiot pyrkivät
torjumaan elintarvikejätteen syntymistä tuotantoketjun kai
kissa vaiheissa, myös elintarvikkeiden jakelun yhteydessä,
sekä valistamaan tuensaajia asiasta.
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Perustelu
Euroopan unionin on puututtava elintarvikejäteongelmaan, kuten Euroopan parlamentin päätöslauselmassa
19. tammikuuta 2012 vaaditaan. Komissio arvioi, että koko ketjussa syntyy keskimäärin 190 kiloa elintar
vikejätettä vuodessa jokaista eurooppalaista kohden. Elintarvikehävikkiä voitaisiin torjua muun muassa
seuraavilla toimilla: selkiytetään unionin lainsäädäntöön perustuvia maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden
merkintöjä, kuten ”viimeinen käyttöpäivä” ja ”parasta ennen”; tarkistetaan maataloustuotteiden (erityisesti
hedelmien ja vihannesten) markkinointia koskevia unionin säännöksiä kokoluokittelemattomien hedelmien
ja vihannesten tarjonnan edistämiseksi; edellytetään suurilta kauppaketjuilta myymättä jääneiden elintarvik
keiden lahjoittamista.
Muutosehdotus 11
6 artiklan 1 kohta
Komission ehdotus

AK:n muutosehdotus

Rahaston talousarviositoumuksiin käytettävissä olevat ko
konaismäärärahat
kaudella
2014–2020
ovat
2 500 000 000 euroa vuoden 2011 hintoina liitteessä II
vahvistetun vuosijakauman mukaisesti.

Rahaston talousarviositoumuksiin käytettävissä olevat ko
konaismäärärahat
kaudella
2014–2020
ovat
2 500 000 000 3 500 000 000 euroa vuoden 2011 hin
toina liitteessä II vahvistetun vuosijakauman mukaisesti.

Muutosehdotus 12
6 artiklan 3 kohta
AK:n muutosehdotus

Komission ehdotus

Komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädöksillä päätöksen,
jossa vahvistetaan jäsenvaltiokohtaisten kokonaismäärära
hojen vuosijakauma, asetuksen (EU) N:o … (CPR) 84 artik
lan 5 kohdan mukaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta
tämän artiklan 4 kohdan soveltamista; tässä otetaan huo
mioon seuraavat Eurostatin vahvistamat indikaattorit:

Komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädöksillä päätöksen,
jossa vahvistetaan jäsenvaltiokohtaisten kokonaismäärära
hojen vuosijakauma, asetuksen (EU) N:o … (CPR) 84 artik
lan 5 kohdan mukaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta
tämän artiklan 4 kohdan soveltamista; tässä otetaan huo
mioon seuraavat Eurostatin vahvistamat indikaattorit:
a)

suhteellinen köyhyysraja, eli niiden osuus väestöstä,
jotka elävät kotitaloudessa, jonka kokonaistulot ovat
alle 60 prosenttia kansallisesta mediaanitulosta;

a)

vakavaa aineellista puutetta kokeva väestö;

a b) vakavaa aineellista puutetta kokeva väestö;

b)

erittäin alhaisen
elävä väestö.

b c) erittäin alhaisen työssäkäyntiasteen kotitalouksissa
elävä väestö.

työssäkäyntiasteen

kotitalouksissa

Muutosehdotus 13
Uusi artikla 11 artiklan jälkeen
Komission ehdotus

AK:n muutosehdotus

Kansallinen seurantakomitea
1. Jäsenvaltiot perustavat kansallisen seurantakomitean,
jolla taataan kunkin valtion toimenpideohjelman teho
kas täytäntöönpano.
2. Alue- ja paikallisviranomaiset sekä köyhyyttä torjuvat
järjestöt ovat edustettuina tässä kansallisessa seurantako
miteassa, joka toimii kumppanuussuhteessa vähävarais
ten etuja puolustavien organisaatioiden sekä vähävarai
sille suunnatun avun jakeluun osallistuvien organisaa
tioiden kanssa.
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Muutosehdotus 14
15 artikla, uusi kohta 3 kohdan jälkeen
AK:n muutosehdotus

Komission ehdotus

Komissio laatii väliarvioinnin rahaston toiminnasta maalis
kuuhun 2018 mennessä ja esittää sen Euroopan parlamen
tille, neuvostolle ja alueiden komitealle.

Muutosehdotus 15
17 artiklan 3 kohta
Komission ehdotus

AK:n muutosehdotus

Toimen toteuttamisen aikana tuensaajien ja kumppaniorga
nisaatioiden on tiedotettava yleisölle rahastosta saadusta
tuesta sijoittamalla vähintään yksi toimea ja sille Euroopan
unionilta saatavaa rahoitustukea esittelevä juliste (vähim
mäiskoko A3) jokaiselle elintarvikkeiden ja tavaroiden jakel
upaikalle ja liitännäistoimenpiteiden toteutuspaikalle siten,
että se on helposti yleisön nähtävissä, paitsi jos tämä ei ole
mahdollista jakeluolosuhteiden vuoksi.
Mikäli tuensaajilla ja kumppaniorganisaatioilla on verkkosi
vustot, niiden on myös esitettävä kyseisillä verkkosivustoilla
lyhyt kuvaus toimesta, sen tavoitteista ja tuloksista koros
taen Euroopan unionilta saatua rahoitustukea.

Toimen toteuttamisen aikana tuensaajien ja kumppaniorga
nisaatioiden on tiedotettava yleisölle rahastosta saadusta
tuesta sijoittamalla vähintään yksi toimea ja sille Euroopan
unionilta saatavaa rahoitustukea esittelevä juliste (vähim
mäiskoko A3) jokaiselle elintarvikkeiden ja tavaroiden ja
kelupaikalle ja liitännäistoimenpiteiden toteutuspaikalle si
ten, että se on helposti yleisön nähtävissä, paitsi jos tämä ei
ole mahdollista jakeluolosuhteiden vuoksi. elintarvikkeiden
ja tavaroiden jakamisen yhteydessä jakeluolosuhteisiin ja
omiin käytäntöihinsä soveltuvalla tavalla kuten julistein
tai esittein, jotka esittelevät toimenpidettä ja siihen Euroo
pan unionilta saatavaa tukea sekä pääsyä muiden samaa
tavoitetta tukevien toimenpiteiden piiriin. Tällöin on sovel
lettava sellaisia välineitä, joissa yhdistetään tiedotus, ohjaus
sekä yhteiskunta- ja työelämään integroitumisen prosessit
sukupolvelta toiselle periytyvän köyhyyden poistamiseksi.
Mikäli tuensaajilla ja kumppaniorganisaatioilla on verkkosi
vustot, niiden on myös esitettävä kyseisillä verkkosivustoilla
lyhyt kuvaus toimesta, sen tavoitteista ja tuloksista koros
taen Euroopan unionilta saatua rahoitustukea.

Perustelu
Muutosehdotuksella parannetaan alkuperäistä sanamuotoa laajentamalla tiedottamista koskevaa yleistä lähes
tymistapaa kaikenlaisiin muun tyyppisiin, asetetun tavoitteen saavuttamista tukeviin toimenpiteisiin. Tällöin
kyse on siitä, että kansalaisille tarjottavien palveluiden rakenteisiin sisällytetään muita, heidän elinolojaan
parantavia järjestelyitä. Tarkoitus on, että elintarvikkeiden ja tavaroiden jakaminen tarjoaa asianosaisille
mahdollisuuden osallistua aktiivisesti sosiaalista osallisuutta ja työllisyyttä edistävien resurssien hyödyntämi
seen.
Muutosehdotus 16
21 artiklan 3 kohdan ensimmäinen alakohta
Komission ehdotus

AK:n muutosehdotus

Kumppaniorganisaatiot voivat itse ostaa elintarvikkeet ja
asunnottomille tai lapsille tarkoitetut tavarat.

Kumppaniorganisaatiot voivat itse ostaa elintarvikkeet ja
asunnottomille tai lapsille loppukäyttäjille tarkoitetut tava
rat.

Perustelu
Rahasto on suunnattu vähävaraisimmille, joiden kategoriaan kuuluu muitakin apua tarvitsevia henkilöitä
kuin pelkästään asunnottomia ja lapsia. Muun muassa 2 artiklan 1 ja 7 kohdassa, 3 artiklassa ja 21 artiklan
4 kohdassa viitataan yksinomaan vähävaraisimpiin. Muutosehdotuksella pyritään parantamaan asetuksen
johdonmukaisuutta.
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Muutosehdotus 17
24 artiklan 1 kohdan a alakohta
Komission ehdotus

AK:n muutosehdotus

a) elintarvikkeiden sekä asunnottomien tai lasten henkilö
kohtaiseen käyttöön tarkoitettujen peruskulutustavaroi
den ostoista aiheutuvat kustannukset;

a) elintarvikkeiden sekä asunnottomien tai lasten loppu
käyttäjien henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitettujen pe
ruskulutustavaroiden ostoista aiheutuvat kustannukset;

Perustelu
Sama perustelu kuin muutosehdotukseen 16.
Muutosehdotus 18
24 artiklan 1 kohdan b alakohta
Komission ehdotus

b) mikäli julkinen elin ostaa elintarvikkeet tai asunnotto
mien tai lasten henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitetut
peruskulutustavarat ja tarjoaa ne kumppaniorganisaa
tioille, kustannukset, jotka aiheutuvat elintarvikkeiden
tai tavaroiden kuljettamisesta kumppaniorganisaatioiden
varastoihin, 1 prosentin kiinteänä osuutena a alakoh
dassa tarkoitetuista kustannuksista;

AK:n muutosehdotus

b) mikäli julkinen elin ostaa elintarvikkeet tai asunnotto
mien tai lasten loppukäyttäjien henkilökohtaiseen käyt
töön tarkoitetut peruskulutustavarat ja tarjoaa ne
kumppaniorganisaatioille, kustannukset, jotka aiheutu
vat elintarvikkeiden tai tavaroiden kuljettamisesta
kumppaniorganisaatioiden varastoihin, 1 prosentin
kiinteänä osuutena a alakohdassa tarkoitetuista kustan
nuksista;

Perustelu
Sama perustelu kuin muutosehdotukseen 16.

Bryssel 11 päivänä huhtikuuta 2013
Alueiden komitean
puheenjohtaja
Ramón Luis VALCÁRCEL SISO

TILAUSHINNAT 2013 (ilman ALV:a, sisältää normaalit lähetyskulut)
Euroopan unionin virallinen lehti, L- ja C-sarjat, vain paperipainos

22 EU:n virallista kieltä

1 300 euroa/vuosi

Euroopan unionin virallinen lehti, L- ja C-sarjat, paperipainos,
vuosittainen DVD

22 EU:n virallista kieltä

1 420 euroa/vuosi

Euroopan unionin virallinen lehti, L-sarja, vain paperipainos

22 EU:n virallista kieltä

910 euroa/vuosi

Euroopan unionin virallinen lehti, L- ja C-sarjat, kuukausittainen
(kumulatiivinen) DVD

22 EU:n virallista kieltä

100 euroa/vuosi

Virallisen lehden täydennysosa (S-sarja), tarjouskilpailut ja julkiset
hankinnat, DVD, ilmestyy kerran viikossa

Monikielinen: 23 EU:n
virallista kieltä

200 euroa/vuosi

Euroopan unionin virallinen lehti, C-sarja – kilpailut

Kilpailua koskevilla kielillä

50 euroa/vuosi

Euroopan unionin virallisilla kielillä ilmestyvästä Euroopan unionin virallisesta lehdestä on tilattavissa 22 eri kieliversiota. Tilaus käsittää L-sarjan (Lainsäädäntö) ja C-sarjan (Tiedonantoja ja ilmoituksia).
Jokainen kieliversio tilataan erikseen.
Virallisessa lehdessä L 156 18. kesäkuuta 2005 julkaistun neuvoston asetuksen (EY) N:o 920/2005 mukaan
velvollisuus laatia kaikki säädökset iirin kielellä ja julkaista ne tällä kielellä ei väliaikaisesti sido Euroopan
unionin toimielimiä, joten iirin kielellä julkaistavat viralliset lehdet ovat myynnissä erikseen.
Virallisen lehden täydennysosan (S-sarja – tarjouskilpailut ja julkiset hankinnat) tilaukseen sisältyvät kaikki 23
virallista kieliversiota yhdellä monikielisellä DVD-levyllä.
Euroopan unionin virallisen lehden tilaajat voivat pyynnöstä saada virallisen lehden liitteitä. Tilaajille ilmoitetaan
liitteiden ilmestymisestä Euroopan unionin viralliseen lehteen sisältyvässä kohdassa ”Huomautus lukijalle”.

Myynti ja tilaukset
Maksulliset julkaisut, kuten Euroopan unionin virallinen lehti, ovat tilattavissa jälleenmyyjiltämme. Luettelo jälleenmyyjistä löytyy seuraavasta internetosoitteesta:
http://publications.europa.eu/others/agents/index_fi.htm

EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu) on suora ja maksuton portti Euroopan unionin lainsäädäntöön.
Sivustolla voi tarkastella Euroopan unionin virallista lehteä ja siellä ovat nähtävillä myös
sopimukset, lainsäädäntö, oikeuskäytäntö ja lainsäädännön valmisteluasiakirjat.
Lisätietoja Euroopan unionista löytyy osoitteesta: http://europa.eu
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