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I. Johdanto

Koheesiopolitiikka pyrkii tarjoamaan kaikille Euroopan kansalaisille tasa-arvoiset 
mahdollisuudet. 

Koheesiopolitiikkaan sisältyy Euroopan alueiden välinen yhteistyö, joka edesauttaa "yhä 
läheisemmän Euroopan kansojen liiton" luomista mahdollistamalla eri alueiden välisten 
esteiden vähentämisen, jotta alueet voisivat yhdessä vastata yhteisiin haasteisiinsa. 

Kansalainen on asetettava keskeiselle sijalle Euroopan alueiden välisen yhteistyön 
tärkeimmillä painopistealueilla.

Tähän työasiakirjaan on pyritty kokoamaan kaikkien aluekehitysvaliokunnan jäsenten 
ajatukset Tavoite 3 -ohjelman tulevaisuudesta. Aluksi muistutetaan ohjelman nykyisestä 
rakenteesta.

II. Euroopan alueiden välisen yhteistyön tuoma lisäarvo

Euroopan unionin alueeseen kuuluu nykyään 27 jäsenvaltiota ja 271 aluetta.

II. A. Historiaa

Jäsenvaltioiden väliset institutionaaliset rajat eivät ole hävinneet. Vuosien kuluessa rajat ovat 
kuitenkin Euroopan unionin ansiosta hämärtyneet, ja niistä on tullut lähes näkymättömiä, 
mikä mahdollistaa yhteistyön eri muodot.

Rajojen vaikutuksen asteittainen väheneminen on ennen kaikkea niiden 
paikallisviranomaisten ja alueellisten viranomaisten ansiota, jotka toisen maailmansodan 
jälkeen päättivät aloittaa epävirallisen rajat ylittävän yhteistyön vastatakseen konkreettisesti 
asianosaisten kansalaisten ja alueiden tarpeisiin.

Vaikka perusta alueelliselle yhteistyölle onkin luotu, on edelleen olemassa paljon haasteita. 
Se, millaisia nämä haasteet ovat, riippuu historiallisista seikoista ja siitä, miten pitkälle 
yhteistyössä on edetty. Nyt, kun rajat on sopimuksilla "lakkautettu", on tärkeää saada niiden 
poistaminen näkyväksi myös Euroopan unionin kansalaisten arjessa.

Rajat ylittävä yhteistyö on vielä nykyäänkin tärkeää yhteismarkkinoiden 
loppuunsaattamiselle. Kilpailukyvyn puutteet ovat nimittäin joskus ilmeisiä edelleenkin juuri 
raja-alueilla. 

Tämä ongelma on osoitus siitä, että alueellinen yhteistyö ja koheesiopolitiikan ulkopuoliset 
muut Euroopan unionin politiikat ovat toisistaan riippuvaisia (muun muassa liikenteen, 
työllisyyden, kilpailun, naapuruuspolitiikan, terveyden, ja ympäristön alalla).

Epävirallinen yhteistyö, euroregion-alueet, perättäiset valtiosopimukset ja Euroopan unionin 
sekundaarilainsäädäntö ovat kaikki vaikuttaneet siihen, että alueellisen yhteistyön tavoite on 
muodostunut yhdeksi Euroopan unionin koheesiopolitiikan kolmesta pilarista. Nämä eri 
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vaiheet ovat mahdollistaneet sen, että alueiden välille on muodostunut vankempia ja 
kestävämpiä yhteyksiä.

II. B. Menestys

Kreikan ja Bulgarian kansalaiset voivat halutessaan hyödyntää eri palveluita käyttämällä rajat 
ylittävän yhteistyön puitteissa rakennettuja teitä. Pyreneiden Välimeren puoleisella alueella 
asuvat espanjalaiset ja ranskalaiset voivat kohta käyttää yhteistä sairaalaa, jonka on rakentanut 
ja jota hoitaa eurooppalainen alueellisen yhteistyön yhtymä.

Eri jäsenvaltioiden paikallisviranomaiset voivat löytää ratkaisuja logistisiin ongelmiinsa erään 
Italian alueen hallinnoiman kansojen välisen aloitteen avulla.

Alueiden välisten yhteistyö- ja vaihto-ohjelmien ansiosta useiden eri valtioiden 
paikallisalueiden edustajat voivat jakaa kokemuksiaan ja hyviä käytäntöjään. 

Seuraavassa on yksinkertaisia mutta vakuuttavia esimerkkejä alueellisen yhteistyön tavoitteen 
mahdollistamista Euroopan unionin menestystarinoista, jotka osoittavat, millaista lisäarvoa 
tämä tavoite tuo Euroopan tulevaisuudelle:

 1 030 infrastruktuurihanketta ja yli 18 000 kilometriä uusia rakennettuja teitä tai 
teitä, joiden rakentamista on tuettu

 115 200 uutta työpaikkaa, 5 800 uusyritystä ja suoraan tai välillisesti perustettua tai 
elvytettyä yritystä

 lähes 12 000 yhteistyöverkkoa ja -rakennetta ja yli 544 000 henkilöä (mukaan luettuna 
opiskelijat), jotka ovat osallistuneet kursseihin, koulutuksiin, seminaareihin, 
työpajoihin, kokouksiin tai muihin koulutustapahtumiin1

III. Keskustelun pääkohdat

III. A. Yleispiirteet

Viiden viime vuoden aikana alueellinen yhteistyö on huomattavasti vahvistunut yleisen 
rakennerahastoasetuksen ja Lissabonin sopimuksen voimaantulon myötä. 

Vuosien 2007–2013 rahoituskehyksen ansiosta alueellisen yhteistyön tavoitteesta on 
Interreg-yhteisöaloitteen jälkeen tullut yksi Euroopan unionin koheesiopolitiikan kolmesta 
pilarista.

Alueellisesta yhteenkuuluvuudesta on myöhemmin sopimuksen 174 artiklan myötä tullut yksi 
koheesiopolitiikan kolmesta osa-alueesta taloudellisen ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden 
rinnalle. Tavoitteen saama asema vakiinnuttaa sen yhdeksi Euroopan unionin tärkeimmistä 
painopistealueista. 

Alueellisen yhteistyön tavoitteena on poistaa fyysisiä, hallinnollisia ja lainsäädännöllisiä 

                                               
1 Interreg III -yhteisöaloite (2000–2006) jälkiarviointi (N:o 2008.CE.16.0.AT.016).
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esteitä, jotta alueet voisivat yhdessä vastata yhteisiin haasteisiin, olivat ne sitten alueellisia 
(palvelut, infrastruktuurit, kaupunkisuunnittelu ja maankäytön suunnittelu), maailmalaajuisia 
(kuten globalisaatio ja ilmastonmuutos), taloudellisia tai yhteiskunnallisia. 

Monivuotisesta rahoituskehyksestä on tähän tavoitteeseen varattu 7,5 miljardia euroa (mikä 
on 2,5 prosenttia koko Euroopan unionin rakennemenoista).

Mitä alueelliseen yhteistyöhön liittyviä strategisia tavoitteita tulevaisuudelle halutaan 
asettaa?

 Kolme osa-aluetta 

Rajat ylittävällä yhteistyöllä rahoitetaan Euroopan unionin sisärajoilla (ja joskus ulkorajoilla) 
sijaitsevien jäsenvaltioiden (joiden välinen etäisyys on alle 150 kilometriä) alueiden yhteisten 
strategioiden toteuttamista. Tämä osa-alue vie leijonanosan Tavoite 3 -ohjelman vuosien 
2007–2013 talousarviosta (5,5 miljardia euroa, mikä on 73 prosenttia koko talousarviosta). 
Hallinnointi on kohdistettu NUTS3-tasolle. Tämä osio on lisäksi lainsäädännöllisesti ja 
rakenteellisesti kaikista kolmesta osa-alueesta vaativin. 

Edellistä laajemmalla kansojen välisellä yhteistyöllä pyritään edistämään samaan 
maantieteelliseen alueeseen kuuluvien vierekkäisten alueiden yhteistyötä sekä unionin 
strategisten painopistealueiden, kuten tutkimus ja kehitys, tietoyhteiskunta, ympäristö, 
korkeakoulutus, liikkuvuus ja kestävä kaupunkisuunnittelu, että luonnonkatastrofien 
hoitamisen alalla. Nykyisellä rahoitussuunnitelmakaudella tämän osion osuus on 
1,5 miljardia euroa, mikä vastaa 20 prosenttia kokonaisrahoituksesta. 

Alueiden välinen yhteistyö koskee 27 jäsenvaltion kaikkien alueiden välistä yhteistyötä 
riippumatta niiden maantieteellisestä sijainnista ja keskittyy yksinomaan tiedon, kokemusten 
ja hyvien käytäntöjen vaihtoon. Tämän osion osuus on 0,3 miljardia euroa eli 4 prosenttia 
talousarviosta. 
Lisäksi on olemassa kolme muuta tukiohjelmaa, joiden kokonaisrahoitus on noin 
150 miljoonaa euroa: Urbact II (vertaillaan tietoja kestävän kaupunkikehityksen 
edistämiseksi), Interact (tunnistetaan, kuvaillaan ja levitetään alueellisen yhteistyön hyviä 
käytäntöjä) ja Espon (asetetaan saataville alueellista yhteistyötä koskevia tutkimuksia ja 
tietokantoja).

Onko alueellisen yhteistyön tavoitteen nykyinen kolmesta osiosta koostuva rakenne 
säilytettävä ennallaan? Jos on, niin millainen rakenteen pitäisi olla ja miten 
rahoitusosuudet pitäisi jakaa? 

III.B. Alueellisen yhteistyön rooli koheesiopolitiikassa

Alueellisen yhteistyön tavoitetta ei voida ymmärtää oikein ilman kahta muuta tavoitetta, jotka 
olivat olemassa ennen sitä.

Lähentymiseen liittyvä tavoite 1 keskittyy kasvun ja työllisyyden lisäämiseen Euroopan 
unionin vähiten kehittyneillä alueilla. Sen budjetti on 251 miljardia euroa (81,54 prosenttia 
kauden 2007–2013 rakennemenoista).
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Alueellista kilpailua ja työllisyyttä koskeva tavoite 2 auttaa muita Euroopan unionin alueita 
vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin. Ohjelman talousarvio kaudelle 2007–2013 on 
49 miljardia euroa (15,95 prosenttia kyseisen kauden rakennemenoista).

Nämä tavoitteet käsittävät erilaisia alueita, ja ne kattavat yksinään 97,5 prosenttia 
rahoituksesta, minkä vuoksi ne jättävät varjoonsa alueellisen yhteistyön tavoitteen. Tällä ei 
ole niinkään vaikutusta lainsäädännön vaan rahoituksen kannalta, koska kaikki tavoitteet ovat 
lainsäädännöllisesti samanarvoisia.

Tavoite 3 kohdistuu kuitenkin kaikkiin Euroopan unionin alueisiin, ja sen tarjoama 
mahdollisuus lähentää kansalaisia, alueita ja eri valtioita ja lisätä yhteistyötä (sekä tällä alalla 
jo saavutetut tulokset) muodostavat huomattavan lisäarvon koko Euroopalle. 

Lisäksi voidaan todeta, että alueellista yhteistyötä koskeva tavoite on yhtä kaukokatseinen 
kuin tavoite 2, sillä se on osa "yhä läheisemmän Euroopan kansojen liiton" rakentamista, joka 
on vuonna 1957 solmitusta Rooman sopimuksesta lähtien ollut Euroopan unionin päämäärä. 

Alueellisen yhteistyön tavoitteella on siis koheesiopolitiikassa ja seuraavissa 
rahoitusnäkymissä hyvin merkittävä rooli. 

Mikä pitäisi olla lähentymistä sekä alueellista kilpailukykyä ja työllisyyttä koskevien 
tavoitteiden suhde (myös rahoitusnäkökulmasta tarkasteltuna) alueelliseen yhteistyön 
tavoitteeseen? 

III. C. Eurooppa 2020 -strategia, makroalueet ja ulkorajayhteistyö

On tärkeää pohtia, miten alueellisen yhteistyön tavoite mahdollisesti liittyy muihin Euroopan 
unionin aloitteisiin. 

Euroopan alueiden välinen yhteistyö ja Eurooppa 2020 -strategia
Euroopan parlamentti on muistuttanut 1, että koheesiopolitiikka (ja laajemmassa 
merkityksessä sen alueellisen yhteistyön tavoite) ei ole alisteinen Eurooppa 2020 -strategialle 
vaan yksi sen perusmekanismeista. Tämän vuoksi jos koheesiopolitiikan painopistealueiden 
on oltava yhdenmukaisia Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden kanssa, yhdenmukaistaminen 
on tehtävä riittävän joustavasti, sillä

– erityisesti alueellisen yhteistyön tavoite on monimutkaisempi ja edistää myös 
toista päämäärää, Euroopan unionin yhdentymistä

– joidenkin muita heikompien ja köyhempien alueiden on selvitettävä useita 
erityishuomiota vaativia ongelmia (sosioekonomisia ongelmia, 
ympäristöongelmia tai muita ongelmia).

Vastaavasti on luovuttava siitä houkuttelevasta ajatuksesta, että Eurooppa 2020 -strategiaa 
varten perustettaisiin uudet alakohtaiset rahastot.

                                               
1 Mietintö koheesiopolitiikan osuudesta Lissabonin tavoitteiden ja EU 2020 -strategian saavuttamisessa 
(2009/2235(INI)), aluekehitysvaliokunta, esittelijä: Ricardo Cortés Lastra.
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Euroopan alueiden välinen yhteistyö ja makroalueellinen lähestymistapa
Neuvoston alulle paneman makroalueita koskevan mallin mukaan hyvin laajaa aluetta 
koskevia yhteisiä hankkeita hallinnoidaan yhdenmukaisesti. Mallissa pyritään toteuttamaan 
integroidun ja monialaisen lähestymistavan edut jo olemassa olevilla rahastoilla rahoitettujen 
strategisten toimien avulla. 

Euroopan alueiden välinen yhteistyö ulkorajoilla
Ulkorajoihin liittyvä rajat ylittävä kehitysyhteistyö on osana sekä Eurooppalaista naapuruuden 
ja kumppanuuden välinettä (ENPI) että liittymistä valmistelevaa tukivälinettä (IPA). 

Miten koheesiopolitiikkaan kuuluva ja rakennerahastojen puitteissa toimiva 
alueellinen yhteistyö sovitetaan Eurooppa 2020 -strategiaan niin, että säilytetään 
samalla joustavuus? Millaiset säännöt makroalueellisen lähestymistavan ja tavoitteen 
3 yhteensovittamiselle voidaan asettaa? Ovatko tavoitteen 3 ja 
ulkorajayhteistyövälineiden väliset yhteisvaikutukset ja koordinointi toivottavia?

III.D. Eurooppalainen alueellisen yhteistyön yhtymä (EAYY)

Vuonna 2006 luotiin erillisellä asetuksella alueellisen yhteistyön helpottamiseksi 
lainsäädännöllinen väline eurooppalainen alueellisen yhteistyön yhtymä (EAYY). 
Eurooppalaista alueellisen yhteistyön yhtymää voidaan käyttää kaikkien alueellisen 
yhteistyön osa-alueiden yhteydessä, ja se on ainutlaatuinen alueellisen hallinnon väline. Se 
otettiin käyttöön samaan aikaan, kun neuvoteltiin nykyistä monivuotista rahoituskehystä 
koskevasta lakipaketista.

Asetuksessa annetaan kansallisille, alueellisille ja paikallisille viranomaisille mahdollisuus 
perustaa yhteisiä ryhmittymiä, joilla on oikeushenkilön asema, jotta voidaan toteuttaa 
yhteistyöohjelmia ja -hankkeita. Sillä on näin merkittävä vaikutus monitasoisen hallinnon 
malliin.

Jo perustetuista tai perusteilla olevista Eurooppalaisen alueellisen yhteistyön yhtymistä saadut 
kokemukset osoittavat, että tämä väline on toimiva. Sen avulla on viranomaisten ja 
paikallisviranomaisten osalta pystytty vastaamaan tarpeisiin, jotka liittyvät rahoituksen 
mukaan rakennettuun yhteistyöhön, oikeudelliseen asemaan ja monitasoiseen hallintoon, 
tavalla, joka on ylittänyt jopa Euroopan unionin lainsäätäjien odotukset. 

On kuitenkin välttämätöntä lisätä Euroopan unionin paikallisviranomaisten ja alueellisten 
viranomaisten tietämystä Euroopan alueellisen yhteistyön yhtymistä. Lisäksi Euroopan 
alueellisen yhteistyön yhtymillä on edessään huomattavan monia muita haasteita, jotka ovat 
pääasiassa lainsäädännöllisiä, rakenteellisia ja rahoituksen saatavuuteen liittyviä. Näitä 
haasteita ilmenee erityisesti yhtymien perustamisvaiheessa (esimerkiksi perustamisvaltioihin 
ja hyvin pitkiin rekisteröintimenettelyihin liittyvät ongelmat).

Ovatko Euroopan alueellisen yhteistyön yhtymät lainsäädännöllisesti riittävän 
täsmällisiä, kun otetaan huomioon jäsenvaltioiden väliset huomattavat erot 
toteutuksessa? Pitäisikö rahoituksen saatavuutta koskevissa säännöissä ottaa 
paremmin huomioon Euroopan alueellisen yhteistyön yhtymien erityinen luonne?
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III.E. Toteutussäännöt

Tavoite 3 mahdollistaa moniulotteisen yhteistyön eri jäsenvaltioista lähtöisin olevien 
yhteistyökumppaneiden välille. Rahoitusta jaetaan kuitenkin enemmän kansallisin perustein 
kuin ohjelmittain (lukuun ottamatta kansojen välistä osiota). Tästä jakamismenetelmästä 
aiheutuu moninkertaisesti kelpoisuuskriteereitä, valvontaa ja tilintarkistuksia.

Tämä monimutkaisuus heijastuu myös ohjelman rahoitusmekanismiin siten, että varoja ei 
myönnetä tavanomaisen vuotuisen talousarviosuunnittelun perusteella, vaan kahdeksi (N+2-
sääntö) tai jopa kolmeksi vuodeksi (N+3), jotka seuraavat hankkeen aloitusta.

Tämä järjestelmä ei ilmeisestikään ole täydellinen, mutta se vaatii ennemmin kehittämistä 
kuin kokonaan uusimista. 

Miten voitaisiin helpottaa alueellisen yhteistyön tavoitteen toteuttamista? Voitaisiinko 
kelpoisuuskriteereiden lukumäärää vähentää? Pitäisikö rahoitusta jakaa ohjelmittain 
koko alueellisen yhteistyön tavoitteen osalta? 

III.F. Näkyvyys

Alueellisen yhteistyön erityisen pahana ongelmana on näkyvyyden puute, joka on 
yleisemminkin rakennerahastoja koskeva pulma.

Eivät kansalaiset arkielämässään, eivät jäsenvaltioiden julkiset keskus-, alue- tai 
paikallishallinnot eivätkä Euroopan unionin instituutiot pitkän aikavälin 
politiikkasuunnitelmissaan ota huomioon alueellisen yhteistyön näkökohtia. Jos halutaan 
lisätä alueellisen yhteistyön näkyvyyttä, on toimittava sen kaikilla kolmella tasolla. Tähän 
haasteeseen vastaamisessa pitää ottaa huomioon kaksi näkökulmaa: 

– Tästä suuresta eurooppalaisesta ideasta, alueellisesta yhteistyöstä, on tultava 
kaikille kansalaisille Euroopan unionin symboli.

– Kaikilla tasoilla toimivien politiikan päättäjien ja virkamiesten on perehdyttävä 
alueellisen yhteistyön käytännön asioihin, joilla voi olla merkitystä heidän 
työnsä kannalta.

Miten alueellisen yhteistyön näkyvyyttä parannetaan yllä mainituissa kohderyhmissä? 


