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Yksi tavoite: yhteenkuuluvuus, yksi valikoima välineitä sen saavuttamiseksi 

Sosiaalisen, taloudellisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden tavoitteiden saavuttamiseksi 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 175 artiklassa määrätään yhteisestä 
toiminnasta, jota rakennerahastot harjoittavat (rahastoja käsitellään kokonaisuutena, ilman 
jaottelua: Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahasto, Euroopan maaseudun kehittämisen 
maatalousrahasto; Euroopan sosiaalirahasto; Euroopan aluekehitysrahasto).

Komissio ja jäsenvaltiot varmistavat näiden rahastojen ja Euroopan kalatalousrahaston
sekä koheesiorahaston tukitoimien yhteensovittamisen Euroopan aluekehitysrahastoa, 
Euroopan sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevista yleisistä säännöksistä 
11. heinäkuuta 2006 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1083/2006 9 artiklan 4 kohdan 
mukaisesti1.

Neuvoston 14. kesäkuuta 2010 antamissa päätelmissä koheesiopolitiikan ohjelmien 
toteuttamista koskevasta komission vuoden 2010 strategiaraportista korostetaan todellista 
lisäarvoa, jonka yksi strateginen lähestymistapa ja EAKR:n, koheesiorahaston ja ESR:n 
yhteiset täytäntöönpanosäännöt tuovat koheesiopolitiikan yleisissä puitteissa.

Neuvosto totesi päätelmissään 25.–26. maaliskuuta 2010, että kaikkien yhteisten politiikkojen, 
mukaan lukien koheesiopolitiikka, on tuettava Eurooppa 2020 -strategiaa.

Komissio sitoutuu Eurooppa 2020 -strategia-asiakirjassaan hyödyntämään EU:n 
rahoitusvälineitä (maaseudun kehittämiseen tarkoitettuja välineitä, rakennerahastoja, T&K-
ohjelmia, Euroopan laajuisia verkkoja, EIP:tä) osana johdonmukaista rahoitusstrategiaa, jossa 
saatetaan yhteen EU:n ja jäsenvaltioiden julkista ja yksityistä rahoitusta, strategian yhden 
lippulaivahankkeen2 yhteydessä. Tämä kuvastaa politiikkojen ja välineiden 
johdonmukaistamistarvetta.

Komission tiedonannossa EU:n talousarvion kokonaistarkastelusta3, joka annettiin 
19. lokakuuta, viitataan laaja-alaisen julkisen kuulemisen tuloksiin, joissa vaaditaan lisää 
koordinointia synergiaetujen saavuttamiseksi ja johdonmukaisuuden varmistamiseksi.

Rahastojen koordinoinnin tähänastiset tulokset

ESR:n osalta kokemus osoittaa selvästi, että taloudellisen toiminnan (innovointi, tutkimus, 
pk-yritykset jne.) EAKR:sta saama rahoitus voi olla vaikuttavampaa, jos se on hyvin 
koordinoitua ja integroitu kyseisen rahaston toteuttamiin toimiin. Näin on erityisesti siksi, että 
useimpien ohjelmien ja toimien onnistuminen riippuu paljon siitä, onko eri tekijät, muun 
muassa äärimmäisen tärkeä inhimillinen kehitys, onnistuttu yhdistämään. Kummankin 
rakennerahaston eurooppalaisen lisäarvon vahvistuminen liittyy taloudellisen ja sosiaalisen 
intervention välisessä synergiassa saavutettuun edistykseen.

Vuosien 2007–2013 ohjelmakauden rakennepoliittinen uudistus johti siihen, että maaseudun 

                                               
1 EUVL L 210, 31.7.2006, s. 25.
2 Ks. lippulaivahanke "Resurssitehokas Eurooppa".
3 KOM(2010) 700.
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kehittämisen maatalousrahasto erotettiin rakennerahastojen yleisistä puitteista. Korostettiin, 
että ero ei saisi johtaa tavoitteiden päällekkäisyyksiin eikä poisjättämiseen, ja 
kehitysmahdollisuudet olisi turvattava niin maaseutu- kuin kaupunkialueilla. Kentältä saadut 
tiedot todistavat kuitenkin toista. Jotta maaseudun kehittämispolitiikka olisi tehokasta, 
vaaditaan tiivistä koordinointia Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston 
puitteissa toteutettavien toimien ja aluepolitiikan välineiden kanssa. Tässä yhteydessä voidaan 
todeta, että Euroopan parlamentti on jatkuvasti korostanut tarvetta seurata tiiviisti maaseudun 
kehittämispolitiikan erottamista koheesiopolitiikasta, jotta voitaisiin arvioida, miten tämä 
tosiasiallisesti vaikuttaa maaseutualueiden kehittymiseen. Olisi arvioitava tarkasti, miten 
maaseudun kehittämisen maatalousrahaston erottaminen koheesiopolitiikan alasta on 
vaikuttanut.

Ristiinrahoitusta koskevat säännöt4 eivät ole osoittautuneet tehokkaaksi koordinointitavaksi. 
Ne ovat lisänneet rahastojen hallinnoinnin monimutkaisuutta. Sääntöjä olisi tarkistettava 
niiden käyttöä ja vaikutusta koskevien luotettavien ja kattavien tietojen perusteella. 

Koheesiopolitiikassa korostuvat lisääntyvässä määrin kaupunkialueita koskevat seikat ja 
kaupunkien asema. Tämä saa monet sidosryhmät pelkäämään kaupunki- ja maaseutualueiden 
epätasaista kehittymistä ja vaatimaan, että kaupunki- ja maaseutualueiden välille luodaan 
todellisia ja vaikuttavia yhteyksiä. 

Vaatimus, että rahastojen käytön olisi oltava joustavampaa ja että luotaisiin hallintokulttuuri, 
joka edistää monialaista lähestymistapaa ja rahastojen käytön yksinkertaistamista, ei ole uusi. 
Euroopan parlamentti on keskustellut rakennerahastojen, tutkimusta, teknologista kehittämistä 
ja esittelyä koskevan seitsemännen puiteohjelman sekä kilpailua ja innovointia tukevan 
puiteohjelman välisistä synergioista ja korostanut, etteivät valmiudet saisi keskittyä liiaksi 
taloudellisiin klustereihin ja EU:n parhaille alueille. Se pitää valitettavana, ettei rahoituksesta 
saatavia synergiaetuja vielä tunneta hyvin.

Todettiin myös, että varsinainen synergia riippuu suuressa määrin edunsaajien 
organisatorisesta ja strategisesta kyvystä yhdistää EU:n eri välineistä saatavaa tukea5, ja että 
jäsenvaltioiden olisi tutkittava tehokkaammin koheesiopolitiikan ja muiden yhteisön 
rahoituslähteiden tarjoaman rahoituksen yhteisvaikutuksia6.

Euroopan parlamentti on nykyisen ohjelmakauden aiemmassa vaiheessa pyytänyt myös 
tutkimusta siitä, olisiko mahdollista sulauttaa yhteisön eri rahastoja, kuten EAKR, ESR, 
koheesiorahasto ja maaseudun kehittämisen maatalousrahasto7. 

                                               
4 Ks. yleisasetuksen 34 artiklan 2 kohta. 
5 Ks. Euroopan parlamentin päätöslauselma 20. maaliskuuta 2010 (P7_TA(2010)0189).
6 Ks. Euroopan parlamentin päätöslauselmat 11. maaliskuuta 2009 (P6_TA(2009)0124), 17 kohta, ja 
21. lokakuuta 2008 (EUVL C 15 E, 21.1.2010, s. 10), 1 kohta.
7 Euroopan parlamentin päätöslauselma 21. lokakuuta 2008, kohta 4.
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Koordinoinnin ja synergiaetujen lisäämisen aika ja paikka

Lisääntyneet pyrkimykset parantaa EU:n rahastojen ja ohjelmien koordinointia johtuvat 
kriisin jälkeisestä ajasta, jossa Eurooppa juuri nyt on. On selvää, että julkisten talousarvioiden 
vahvistamisen tarve pakottaa meidät tulevina vuosina olemaan innovatiivisempia ja 
turvautumaan enemmän saatavissa olevaan rahoitukseen8. Siihen on nyt tilaisuus, kuten moni 
on huomannut.

Neuvoston 14. kesäkuuta 2010 antamissa päätelmissä koheesiopolitiikan ohjelmien 
toteuttamista koskevasta komission vuoden 2010 strategiaraportista korostetaan, että EU:n 
koheesiopolitiikan sekä muiden EU:n ja jäsenvaltioiden politiikkojen koordinointia on 
parannettava tarvittaessa, jos se auttaa pääsemään yhteisiin tavoitteisiin tehokkaammin ja 
koordinoidusti. 

Aluepolitiikasta, meri- ja kalastusasioista, työllisyydestä, sosiaaliasioista ja osallisuudesta 
sekä maataloudesta ja maaseudun kehittämisestä vastaavat komission jäsenet totesivat 
puheenjohtaja Barrosolle osoitetussa kirjeessään yksimielisesti, että EU:n eri politiikkojen 
integrointia on vahvistettava, jotta unionin tavoitteena oleva kestävä ja osallistava 
taloudellinen kehitys voidaan saavuttaa. Komission jäsenet ehdottavat tässä kirjeessä selvästi, 
että EAKR:lle, ESR:lle, EU:n koheesiorahastolle, maaseudun kehittämisen 
maatalousrahastolle ja laajennetulle rahoitusjärjestelylle olisi laadittava yhteinen EU:n 
tason strategiakehys vuoden 2013 jälkeiselle ajalle. Tämä lähestymistapa parantaisi 
nykyistä, erillisempää strategista suunnittelua ja vähentäisi välineiden ja politiikkojen 
hajanaisuutta.

19. lokakuuta annetussa komission tiedonannossa EU:n talousarvion kokonaistarkastelusta 
tuodaan esiin seuraavaan monivuotiseen rahoituskehykseen kuuluva koordinoitu 
lähestymistapa, joka ei koske vain EU:n koheesiopolitiikkaa, vaan myös muita EU:n 
tutkimus- ja innovaatio-ohjelmia, elinikäistä oppimista koskevia ohjelmia ja erilaisia 
verkkoja. Siinä ehdotetaan yhteistä strategiakehystä paremman koordinoinnin 
varmistamiseksi. Koordinointia vahvistettaisiin sen mukaan myös jäsenvaltiotasolla 
toteutettavilla kehittämis- ja investointikumppanuuksilla. Sama lähestymistapa on esitetty 
komission viidennessä koheesiokertomuksessa9. 

Parlamentti on jatkuvasti ja useissa päätöslauselmissa korostanut, että on olemassa "tarve 
saada aikaan synergiaetuja ja yhtenäinen lähestymistapa eri alakohtaisten politiikkojen 
välille, jotta käytännön kasvu- ja kehitystulokset olisivat mahdollisimman hyviä" ja että 
"tulisi sitoutua yhteen joustavaan EU:n politiikkaan"10. Kun kiinnitetään huomiota 
rahastojen yhteiseen toimintaan alueellisella ja/tai paikallisella tasolla, rahastojen tuoma 
lisäarvo vahvistuu ja sidosryhmät voivat kohdistaa tietyt toimet täsmällisemmin todellisten 
taloudellisten ja sosiaalisten tarpeiden mukaan ja näin ollen myös kunkin alueen 

                                               
8 Tiedonannossaan EU:n talousarvion kokonaistarkastelusta komissio toteaa selvästi, että "[j]otta kansalaisten 
investointi EU:n talousarvioon tuottaisi tulosta, seuraavan sukupolven rahoitusohjelmia on muokattava niin, että 
vaikuttavuus on tavoitteista ensimmäisenä", (KOM(2010)0700), 4 kohta, johdanto, s. 20.
9 "Investing in Europe's future, Fifth report on economic, social and territorial cohesion" (investointi Euroopan 
tulevaisuuteen, taloudellista, viides sosiaalista ja alueellista koheesiota koskeva kertomus), Euroopan komissio, 
marraskuu 2010.
10 Euroopan parlamentin päätöslauselma 24. maaliskuuta 2009 (TA(2009)0163).
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työllisyystilannetta vastaavasti (paikallinen kehittämisstrategia, paikkaan perustuvat 
kehittämissuunnitelmat jne.).

Synergiaetuja edistettävä, mutta miten?

Koordinoinnin vaatimat rakenteet ovat jo olemassa, mutta niitä voidaan vahvistaa 
synergiaetujen parantamiseksi. EU:n koheesiopolitiikan välineitä (EAKR, ESR ja 
koheesiorahasto) hallinnoidaan yhteisen kehyksen puitteissa, joka ulottuu strategisista 
suuntaviivoista maksuihin ja raportointiin. Tämä ei kuitenkaan riitä. Koordinointia voidaan 
vahvistaa koheesiopolitiikan välineiden välillä ja niiden ulkopuolella.

Kun otetaan huomioon EU:n talouskehityksen yhteiset tavoitteet, koordinointikehykseen olisi 
sisällytettävä toimet, jotka nyt kuuluvat koheesiorahaston, EAKR:n, ESR:n, laajennetun 
rahoitusjärjestelyn ja maaseudun kehittämisen maatalousrahaston piiriin. Olisi myös 
tunnistettava kytkökset ja koordinointimekanismit, jotka liittyvät EU:n muihin välineisiin, 
kuten tutkimus- ja innovaatio-ohjelmiin, elinikäistä oppimista koskeviin ohjelmiin ja erilaisiin 
verkkoihin.  

Integroitu suunnittelu- ja toteutusjärjestelmä voi käsittää kaikki politiikan alat, esimerkiksi 
kun on kyse kansallisesta kehittämissuunnitelmasta, tai siihen voidaan sisällyttää useita 
politiikan aloja tiettyjen vaikeiden ongelmien ratkaisemista varten (Eurooppa 2020 -strategia). 
Integroidun suunnittelun hyvä puoli on ymmärrys siitä, että vaikeita ongelmia ei voida 
ratkaista, jos niitä lähestytään vain yhdeltä kannalta – työttömyys ei lopu pelkästään työttömiä 
kouluttamalla, vaan on myös toteutettava työpaikkoja luovaa politiikkaa, esimerkiksi tuettava 
pk-yrityksiä ja aloittavia yrityksiä jne. Jos maa/alue on alikehittynyt ja tavoitteena on, että se 
saa muut kiinni kehityksessä, toisistaan erillään hallinnoitavien alakohtaisten politiikkojen, 
kuten liikenne- tai ympäristöinfrastruktuuripolitiikan, toteuttaminen ei vaikuta merkittävästi 
maan/alueen kokonaiskehitykseen11. Hajanainen lähestymistapa voi johtaa päällekkäisiin tai 
jopa vastakkaisiin politiikkoihin, ristiriitaisiin julkisiin toimenpiteisiin ja voimavarojen 
päällekkäisyyteen. Tämä heikentää julkisten toimien alueellista tehokkuutta ja kansallista 
vaikutusta12.

EU:n koheesiopolitiikan yhteydessä tämä tarkoittaa, että nykyinen suunnittelu- ja 
toteutusjärjestelmä, jossa kootaan yhteen inhimillisten voimavarojen, yritysten – erityisesti 
pk-yritysten – infrastruktuurin jne. kehittämistä koskevat politiikat (ja niiden rahoitus), on 
tarkoituksenmukainen autettaessa alueita kuromaan kiinni välimatkaa muihin alueisiin. 
Mikään näistä politiikoista ei yksinään tuottaisi yhtä hyvää tulosta kuin politiikat nyt yhdessä 
tuottavat integroidun suunnittelu- ja toteutusjärjestelmän puitteissa. Rakennerahastojen ja 
koheesiorahaston suunnittelun ja toteutuksen yhdessä pitäminen ja niiden parempi integrointi
maaseudun kehittämisen maatalousrahastoon ja kalatalousrahastoon on ratkaiseva tekijä, jolla 
jälkeenjääneiden alueiden mahdollisuudet saadaan käyttöön.

Synergiaetujen saaminen ja koordinointi eivät edellytä samojen ratkaisujen soveltamista 
kaikkiin. Sen sijaan ne edellyttävät tiivistä strategista koordinointia välineiden, politiikkojen 

                                               
11 OECD: julkaisu, Regions matter: economic recovery, innovation and sustainable growth (alueilla on 
merkitystä; talouden elpyminen, innovaatio ja kestävä kasvu), 2009, s. 125
12 Kuten edellä.
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ja toimijoiden välillä, jotta voidaan tuottaa huolellisesti suunniteltuja toimia ja ohjelmia, joissa 
otetaan huomioon kunkin alueen erityiset ominaisuudet ja suhteelliset edut tai erikoispiirteet, 
kun alueita tarkastellaan yhdennetyn, paikkaan perustuvan lähestymistavan mukaisesti13. 

Neljä komission jäsentä ehdotti edellä mainitussa yhteisessä kirjeessään yhteistä 
strategiakehystä, joka on tärkeä edistysaskel ja jota on toteutuksen tasolla täydennettävä 
yhteisellä säädöskehyksellä, joka sisältää yhteiset säännöt. 

Jotta koordinoinnin vaikutus olisi mahdollisimman suuri, sen on ulotuttava kaikille 
politiikanteon tasoille strategisesta suunnittelusta, toteutuksesta ja maksuista tilien 
päättämiseen, tarkastuksiin ja arviointiin.

Koheesiopolitiikan välineiden osalta on noudatettava ja vahvistettava mallia, jossa on 
yksi yleisasetus (hallintoa, kelpoisuutta, tarkastuksia ja raportointia koskevat säännöt) 
ja lyhyitä rahastokohtaisia asetuksia, joissa kuvastuvat kunkin rahaston toiminnan 
erityistavoitteet. Maaseudun kehittämisen maatalousrahasto ja laajennettu 
rahoitusjärjestely on sisällytettävä tähän kehykseen, kuten kaudella 2000–2006 oli laita. 
Lisäksi voitaisiin tarvita myös seitsemännen/kahdeksannen puiteohjelman ja EAKR:n 
välistä koordinointimekanismia, jotta voitaisiin varmistaa tarvittava rahoitus T&K:n 
alan perusinfrastruktuuria varten. 

Koheesiopolitiikan ja EU:n muiden politiikkojen tiivistä koordinointia vaatii myös
Eurooppa 2020 -strategian tehokas toteuttaminen.

Koordinoinnin parantaminen antaa myös mahdollisuuksia pohtia tarkemmin 
yksinkertaistamismahdollisuuksia. Joka tapauksessa jo samanlaiset säännöt ja yhteinen 
strateginen suunnittelu auttavat merkittävästi yksinkertaistamisessa.

Lopuksi

EU:lla on ainutlaatuiset puitteet valtioiden rajat ylittävää integroitua toimintasuunnittelua 
varten. Puitteet olivat olemassa jo yhtenäismarkkinoita perustettaessa ja EU:n 
koheesiopolitiikan syntyvaiheissa, ja niiden avulla on jo vuosikymmeniä menestyksekkäästi 
kehitetty EU:n taloudellista ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta. 

Olemme hitaasti selviämässä finanssi- ja talouskriisin seurauksista, ja tilanne on vaikea. 
Meillä on nyt tilaisuus käyttää lähestyvien seuraavaa monivuotista rahoituskehystä koskevien 
neuvottelujen aikaa lisätäksemme EU:n rahastoista ja ohjelmista saatavia synergiaetuja 
toteuttamalla entistäkin kauaskantoisempi koordinointimekanismi. Nykyiset strategiset 
suuntaviivat on saatettava strategisen suunnittelun uudelle tasolle. On saatava aikaan yksi 
strategiakehys, ja EU:n koheesiopolitiikan välineiden yleistä kehystä on täydennettävä 
lisäämällä yhteyksiä muihin EU:hun liittyviin ohjelmiin.

                                               
13 Tutkimus Applied Research Project of EDORA -European Development Opportunities for Rural Areas 
(EDORA:n soveltava tutkimushanke), joka tehtiin ESPON:n 2013 yhteydessä, heinäkuu 2010, osa B, s. 48.


