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Tiivistelmä 

 

Tässä tutkimuksessa analysoidaan kriittisesti makroalueiden tulevaa asemaa 

Euroopan alueellisen yhteistyön täytäntöönpanossa. Tutkimuksessa tehdään 

kirjallisuuskatsauksen ja tapaustutkimusten perusteella arvio uusien 

makroaluestrategioiden kehityksen mahdollisista hyödyistä ja niiden 

täytäntöönpanoon liittyvistä yleisimmistä riskeistä ja vaikeuksista. Tämän 

pohjalta tehdään Euroopan parlamentille suosituksia siitä, miten se voi 

tehokkaasti tukea uusien makroaluestrategioiden laatimista ja täytäntöönpanoa. 
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YHTEENVETO 
Makroaluestrategioista on tullut hyvin tärkeä osa Euroopan alueellisen yhteistyön 

suunnittelua vuoden 2013 jälkeisen koheesiopolitiikan kannalta. Euroopan unioni panee tällä 

hetkellä täytäntöön kahta makroaluestrategiaa, Itämeri-strategiaa (EUSBSR) ja Tonavan 

aluetta koskevaa EU:n strategiaa (EUSDR). Lokakuussa 2014 hyväksyttiin Adrian- ja 

Joonianmeren aluetta koskeva EU:n strategia. Lisäksi on tehty ehdotuksia ja keskusteltu 

strategioiden laatimisesta muille makroalueille, erityisesti Alppien alueelle, Karpaateille, 

Pohjanmeren alueelle, Mustallemerelle, Välimeren länsi- ja itäosille ja Atlantin kaaren 

rannikkoalueelle. 

 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on ollut analysoida uusien makroalueiden asemaa Euroopan 

alueellisessa yhteistyössä vertailemalla harkittavina, valmisteilla ja toteutettavina olevien 

makroaluestrategioiden tapaustutkimuksia ja tarkistamalla poliittisia asiakirjoja. Luvussa 1 

asetetaan tavoitteet sekä esitellään suunnittelua ja menetelmiä yksityiskohtaisemmin. 

Tutkimussuunnitelman tavoitteena on saada kokonaisvaltainen kuva makroalueellista 

yhteistyötä koskevista erilaisista ehdotuksista, parhaista käytännöistä sekä tulevaisuuden 

mahdollisuuksista ja riskeistä. Menetelmissä hyödynnetään kirjallisuuskatsausta ja valittujen 

sidosryhmien kanssa tehtyjä haastatteluja. 

 

Luvussa 2 lukijalle tarjotaan johdanto makroalueelliseen yhteistyöhön liittyvien 

suunnitelmien ja säädösten kehitykseen. Luvun alussa on käsitteellinen määritelmä 

makroalueista ja makroaluestrategioista, jotka ovat Euroopan alueellisen yhteistyön 

hallinnoinnin keskeisiä kehittyviä kohteita. Kirjallisuudesta käy ilmi, että makroaluestrategiat 

ovat sekä aluepolitiikan että ulkopolitiikan välineitä. Makroaluestrategioiden tulevaisuudesta 

käytävässä keskustelussa ovat näin ollen vastakkain vuoden 2013 jälkeisen 

koheesiopolitiikan erilaiset näkemykset ja muuttuva sääntelykehys. Tässä tilanteessa tulevien 

makroaluestrategioiden hallinnointiin liittyvistä kysymyksistä tulee yhä tärkeämpiä. Euroopan 

parlamentti on selvästi ehdottanut kannattavansa paikkakohtaista ja sopimukseen 

perustuvaa lähestymistapaa makroalueyhteistyöhön EU 2020 -strategian mukaisesti. 

Makroaluestrategiat synnyttävät lisäarvoa, sillä ne ovat välineitä, jotka koskevat myös 

naapurimaita, luovat alueellisia synergioita ja vähentävät alueellisia eroavuuksia. 

 

Luvussa 3 esitellään harkittujen, valmisteltujen ja toteutettujen strategioiden 

makroalueelliset profiilit. Kartassa on esitetty yhdeksän eri makroaluestrategian alueet. 

Profiileissa kuvataan eri alueiden makroalueelliseen yhteistyöhön liittyviä prosesseja, 

toimijoita tai ongelmia. Näihin on koottu mahdollisuuksien mukaan aikaperspektiiviä ja 

maantieteellistä kattavuutta sekä toimijoita ja keskeisiä ongelmia koskevia tietoja. 

Taulukoissa annetaan lyhyt kuvaus luvuissa 4, 5 ja 6 käsiteltyjen tapaustutkimusten 

yksityiskohtaisesta analyysista. 

 

Itämeren ja Tonavan alueen strategioiden vahvuuksia ja heikkouksia analysoidaan 

luvussa 4. Euroopan komissio on ollut makroaluestrategioiden tärkein liikkeellepaneva voima 

huolimatta monista Itämeren ja Tonavan alueen moitteettomista aiemmin perustetuista 

järjestöistä. Itämeri-strategia oli ensimmäinen hyväksytty makroaluestrategia, ja se on 

innoittanut myös muiden strategioiden perustamiseen. Itämeri-strategia ja Tonavan aluetta 

koskeva EU:n strategia toimivat yhteisinä strategioina yhteistyöaloitteille, joista suurin osa on 

laadittu ennen strategioita. On vaikea arvioida, ovatko strategiat vaikuttaneet näiden 

aloitteiden luonteeseen tai laajuuteen. Haastatellut sidosryhmät ovat pitäneet suurimpina 

haasteina joidenkin valtioiden osallisuuden puutetta (kummassakin strategiassa) ja 

toiminnan tasolla näkyvää vähäistä sitoutumista. Aiempaa vahvempien ja luotettavampien 

ohjauskomiteoiden tarve kullakin painopistealueella on tunnistettu seikaksi, jonka avulla 

kunkin jäsenvaltion asiasta vastaavia elimiä rohkaistaan lisäämään sitoumustaan. 
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Luvussa 5 esitellään valmisteluvaiheessa olevien strategioiden, Adrian- ja 
Joonianmeren aluetta (EUSAIR) ja Alppien aluetta (EUSALP) koskevan strategian, 
tapaustutkimuksesta tehdyn analyysin tuloksia. Kyseiset valmisteltavina olevat 
makroaluestrategiat (EUSAIR ja EUSALP)1 osoittavat, että makroalueellista yhteistyötä 
tehdään hyvin erilaisissa historiallisissa, poliittisissa ja sosioekonomisissa 
yhteyksissä. Sosioekonomisesta näkökulmasta tarkasteltuna EUSAIR-maiden suuret erot 
ovat selvästi tiedossa, kun taas EUSALP kuuluu Euroopan unionin alueisiin, joilla koheesio on 
suurinta. Jos pohditaan strategioiden toteutettavuutta, on korostettava EUSALP-alueiden 
mahdollisuutta voida käyttää täydentäviä rahoitusvälineitä. Kun toisaalta 
tarkastellaan strategian välttämättömyyttä, Adrian- ja Joonianmeren alueella voidaan 
helposti tunnistaa historiallinen mahdollisuus lisätä olemassa olevien yhteistyövälineiden 
koordinointia. Alppien alueella voidaan nähdä eräänlaista jatkuvuutta olemassa olevan 
aluepolitiikan ja strategian välillä, vaikka tähän liittyy päällekkäisyyden riski valtioiden rajat 
ylittävien yhteistyövälineiden kanssa. 
 
Harkittavina olevat makroaluestrategiat: Karpaattien, Pohjanmeren alueen, 
Mustanmeren, Atlantin kaaren sekä Välimeren länsi- ja itäosien strategiaa 
analysoidaan luvussa 6. Luvun alussa kuvaillaan lyhyesti käsiteltävinä olevien strategioiden 
kehitystä, ja tämän jälkeen hahmotellaan tulevaisuudessa ilmeneviä ongelmia, riskejä ja 
vaikeuksia. Analyysi osoittaa selvästi, millaista vauraus on eri alueilla, joilla 
makroalueellista yhteistyötä tehdään. Tässä vaiheessa joidenkin näiden strategioiden 
perusajatus ei liity selvästi tiettyihin tarpeisiin tai määritettyihin toimijoihin/ala-alueisiin, kun 
taas toisten strategioiden yhteydessä epäillään suuresti, onko makroalueelliselle yhteistyölle 
tarvetta alueen korkean sosioekonomisen koheesion vuoksi. Joiden alueiden yhteydessä on 
kyseenalaistettava makroalueellisen yhteistyön toteutettavuus, koska vallitsevat 
sosioekonomiset erot ovat suuria ja poliittinen tilanne epävakaa. 
 
Vuoden 2013 jälkeisen koheesiopolitiikan näkökulmasta makroaluestrategiat on luokiteltu sen 
mukaan, tarvitaanko koheesion tarkkaa arviota ja millainen on alueen kyky panna täytäntöön 
Euroopan alueellista yhteistyötä sosiaalisen, taloudellisen ja alueellisen koheesion välineenä 
makroalueen tasolla. Analyysin perusteella makroaluestrategioille ehdotetaan kolmea erilaista 
roolia: (1) makroaluestrategiat mahdollisina EU:n ulkopolitiikan välineinä (Välimeri, 
Mustameri); (2) makroaluestrategiat mahdollisina välineinä, joiden avulla vähennetään 
epätasaista kehitystä (EUSDR, EUSBSR, Adrian- ja Joonianmeren alue, Karpaatit); ja (3) 
makroaluestrategiat alueellisten synergioiden hyödyntämisen mahdollisina välineinä 
(EUSALP, Atlantin kaaren alue, Pohjanmeri). 
 
Tämän luokittelun ja tapaustutkimuksen analyysistä saatujen yksityiskohtaisten tulosten 
pohjalta viimeisessä luvussa esitetään tutkimuksen päätelmät ja annetaan seuraavat 
poliittiset suositukset Euroopan parlamentille: 
 

 Lisäarvo: Makroaluestrategiasta Euroopan alueelliseen yhteistyöhön/koheesiopolitiikkaan 
saatava lisäarvo olisi arvioitava tarkoin kyseessä olevan makroalueen tyypin mukaan. 
Kolmessa kartoitetussa lähestymistavassa ehdotetaan makroalueellisen yhteistyön eri 
kategorioille erityyppistä lisäarvoa; 

 Seuranta ja arviointi: Poliittisten ja taloudellisten tarpeiden ja kykyjen ennakkoarvion 
pitäisi olla tärkeässä asemassa arvioitaessa tulevien strategioiden toteutettavuutta; 

 Tekninen tuki: Euroopan parlamentin olisi jatkettava rajat ylittävään toimintaan 
myöntämäänsä rahoitustukea, mutta arvioitava tarkoin miten ja mitä se voi myöntää 
tulevina vuosina; 

 Sääntelykehys: Euroopan parlamentin olisi tulevina vuosina tutkittava yksityiskohtaisesti 
makroalueelliseen yhteistyöhön liittyvää ehdollisuuden käsitettä sekä eurooppalaisen 
alueellisen yhteistyön yhtymän (EAYY) hyödyllisyyttä makroaluestrategioissa. 

                                           
1  Valmisteluvaihe alkaa siten, että Euroopan komission tiedonannossa kehotetaan laatimaan makroaluestrategia 

tietylle alueelle. Tämän vaiheen keskeisenä tavoitteena on luoda pohja strategian laatimiselle, keskeiset pilarit, 
valittavat tavoitteet, vertikaalisesti ja horisontaalisesti koordinoidussa kuulemismenettelyssä. Adrian- ja 
Joonianmeren aluetta koskeva EU:n strategia (EUSAIR) hyväksyttiin virallisesti lokakuussa 2014. Tutkimusjakson 
yhteydessä strategian katsottiin olevan valmisteluvaiheessa. Valinnan perusteeksi voidaan esittää kaksi 
pragmaattista syytä: (1) on liian aikaista arvioida keskeisiä täytäntöönpanovaiheita, jotka edelleen ovat edessä 
päin, (2) strategia on parempi verrattuna Alppien alueen strategiaan kuin verrattuna Itämeren ja Tonavan alueen 
pilottimakroaluestrategiaan. 


