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1. Makroalueiden nousu

Vuonna 2009 perustettu Itämeren makroalue muodostaa alueiden yhtenäisen kokonaisuuden, 
jonka tavoitteena on tehdä yhteistyötä alueen kohtaamien taloudellisten ongelmien ja 
ympäristöongelmien ratkaisemiseksi nykyistä paremmin. Yhteistyö toteutetaan 
makroaluestrategian muodossa, ja sen avulla on tarkoitus koordinoida vahvaa alakohtaista jo 
olemassa olevaa yhteistyötä. Makroaluestrategia jakautuu neljään osaan – ympäristö, vauraus, 
saavutettavuus ja turvallisuus – ja siihen kuuluu toimintasuunnitelma, jossa puolestaan on 
15 toimintalinjaa ja 80 lippulaivahanketta.

Tämä kokemus on innoittanut muita hankkeita. Eräs niistä, Tonavan makroalue, on juuri 
alkanut edetä. Muita hankkeita on suunnitteilla. Asianomaiset toimielimet, jäsenvaltiot, alueet 
ja paikallisviranomaiset määrittävät yhdessä samankaltaisia puitteita Euroopan eri 
makroalueille, joilla on yhteisiä piirteitä: yhteinen merialue, yhteinen vuoristoalue, yhteinen 
jokilaakso jne.   

Makroaluestrategiat avaavat uusia näkymiä koheesiopolitiikan tavoitteen 3 mukaisille 
alueellisille yhteistyöhankkeille. Ne voivat täydentää suuria yhteisöstrategioita, kuten 
Euroopan laajuisia liikenneverkkoja tai yhdennettyä meripolitiikkaa. Makroaluestrategioiden 
avulla alueelliset ohjelmat ja Euroopan parlamentin asettamat Eurooppa 2020 -strategian 
tavoitteet voidaan sovittaa yhteen nykyistä paremmin. 

2. Tämänhetkinen tilanne ja ensimmäiset kokemukset

Makroalueen käsite on saanut asianomaiset toimijat liikkeelle, ja asian synnyttämä innostus 
osoittaa, että toimijat todella odottavat investointeja tähän uuteen Euroopan unionin politiikan 
alaan ja että he tavoittelevat alueellista kehitystä. Tähän liittyy objektiivisia syitä – samaan 
alueeseen kuuluvien alueiden välinen vuorovaikutus – mutta myös historiallisia ja kulttuurisia 
syitä, koska kyseisillä elinalueilla on vuosisatojen ajan ollut yhteinen historia. Näiden 
ikimuistoisten yhteyksien, joita on vahvistettava tai toisinaan jopa uudistettava, pohjalta 
määritetään yhteistyön perusta. Makroaluekäsitteen omaksuminen ilmentää näin ollen 
Eurooppa-aatteen edistymistä.

Itämeren aluetta varten laaditun EU:n strategian täytäntöönpanosta 26. kesäkuuta 2011 
annetussa komission kertomuksessa korostetaan "uusien yhteistyötapojen etuja" ja 
suositellaan "pyrkimyksiä koheesiopolitiikan ja alueen muiden rahoituslähteiden 
mukauttamiseksi suhteessa strategian tavoitteisiin"1.

Komissio osallistuu Itämeren alueen strategian täytäntöönpanoon. Neuvosto kehotti 
13. huhtikuuta 2011 Tonavan makroalueesta antamissaan päätelmissä komissiota jälleen 
omaksumaan johtavan roolin strategisessa koordinoinnissa. Käytännössä tällaisen strategian 
hallinta on monimutkaista, ja sen johtamisessa tarvitaan merkittävää teknistä apua. Komission 
aluepolitiikan pääosasto ei tällä hetkellä pysty tarjoamaan enempää teknistä apua.

Kun asian vaikutus on hälvennyt, siitä saattaa tulla paljon varoja nielevä kokonaisuus, joka on 

                                               
1 KOM(2011) 381 lopullinen.
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täysin tehoton. Myös niin kutsuttua "kolmen ei-vastauksen sääntöä" on esitetty: ei uusille 
rahoitusvälineille, ei uudelle institutionaaliselle välineelle, ei uudelle sääntelylle. Neuvosto 
mukautti tätä pakkoa, ja se esitteli 13. huhtikuuta "kolmen kyllä-vastauksen säännön": kyllä 
täydentävälle rahoitukselle, kyllä institutionaalisten välineiden koordinoinnille, kyllä uusien 
hankkeiden määritelmälle. Tämän dialektiikan avulla pyritään saavuttamaan tasapaino, joka 
on määritettävä, ennen kuin päätetään seuraavan, vuosina 2014–2020 voimassa olevan 
alueellisen koheesiopolitiikan säännöistä.

3. Makroaluestrategian lisäarvo

Itämeren alueen esimerkissä tulee makroaluestrategioiden täytäntöönpanon ansiosta esiin 
useita mahdollisuuksia. Kyse on pääasiassa siitä, että tarjotaan asiaankuuluva viitekehys 
koheesiopolitiikalle ja suositaan alojen välistä yhteistyötä samalla elinalueella. Näissä 
puitteissa investoinneista voidaan tehdä aikaisempaa täydentävämpiä ja voidaan vaikuttaa 
kunkin alueellisen kehityssuunnitelman painopistealoihin samalla eurooppalaisella 
makroalueella. Tämä synnyttää kokonaiskuvan ja todellisia synergioita yhtenäisen 
menettelytavan puitteissa.

Tämän strategian toinen etu on se, että se antaa – koheesiopolitiikkaan osoitettujen 
määrärahojen lisäksi – mahdollisuuden käyttää Euroopan unionin erilaisia interventiovälineitä 
nykyistä enemmän sekä tarjoaa mahdollisuuden parempaan yhteistyöhön niiden välillä. Tämä 
pätee erityisesti Euroopan investointipankkiin (EIP). Strategiassa sallitaan myös se, että 
alueiden ja eri jäsenvaltioiden resursseja lähennetään toisiinsa monitasoisen hallinnon kautta. 
Strategia tuo etuja kummallekin osapuolelle.

Lisäksi makroaluestrategia tarjoaa unionin naapuruuspolitiikalle otolliset puitteet uudistettua 
vuoropuhelua sekä hedelmällisiä ja konkreettisia suhteita varten. 

4. Edessä olevat vaikeudet

Kullakin makroaluestrategialla on kahtalainen ulottuvuus: ensinnäkin alueellinen ulottuvuus, 
joka on määritetty kyseisen alueen mukaan, ja toiminnallinen ulottuvuus painopistealueiden 
määrittämisen kautta. Asianomaisten yhteisöjen osallistuminen on varmistettava ennen 
kyseisen toimenpiteen käynnistämistä. Kaikki tämä merkitsee, että on suunniteltava vuodesta 
kahteen vuoteen kestävä ennakkovaihe, ennen kuin makroalue voi tosiasiassa syntyä.

Makroalueiden toiminnassa on vältettävä tilanne, jossa hallitukset alkaisivat yhdessä 
hallinnoida hanketta, vaikka sen rajat ylittävä luonne edellyttääkin asianomaisten 
jäsenvaltioiden osallistumista. Ainoastaan yhteen hallintovirastoon pohjautuva monitasoinen 
hallinto, jossa erityisesti aluehallinto on mukana, on sopiva, jotta voidaan taata kyseisten 
toimenpiteiden Euroopan laajuinen toteutus ja varmistaa, että ne täydentävät Euroopan 
unionin aluekehityspolitiikkaa.

Tulevien makroalueiden spontaani syntyminen ei voi olla tulevaisuuden suunnitelma. Tämä 
aiheuttaa sattumanvaraisuutta, joka vahingoittaa johdonmukaisten toimenpiteiden etenemistä. 
Silti jokaisen makroalueen syntymisen on oltava alhaalta ylöspäin tapahtuva prosessi, joka saa 
alkunsa paikallisten toimijoiden aidosta motivaatiosta. 
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Naapurialueiden mukaanottaminen on välttämätöntä, jotta voitaisiin hyväksyä 
makroaluestrategioiden tuottamat lukuisat hankkeet. Naapureiden mukaanottamisen myötä ei 
lisätä ulkopoliittista ulottuvuutta vaan aluepolitiikkaa.

5. Suunniteltavat toimenpiteet

Makroaluestrategioiden kehityksessä on käytettävä globaalia harkintaa, jonka avulla voidaan 
tunnistaa alueelliset ongelmat, jotta vältetään ponnettomia hankkeita tai hankkeita, joihin 
liittyy pelkästään välittömiä poliittisia näkökohtia. On määritettävä eurooppalaisten 
makroalueiden ennuste, vaikka se ei ole sitova ja vaikka se saattaa kehittyä paikallisen 
dynaamisuuden mukaan.

Ennakkovaihe on välttämätön kullekin makroalueelle, sillä sen aikana järjestetään 
neuvottelukierros asianomaisten kumppanien kesken, luonnostellaan ensimmäiset strategiset 
suuntaviivat ja määritetään myös tulevan hallinnon perusta. Neuvoston päätöksen mukaisesti 
komissio on luonnollinen elin ohjaamaan kyseisiä ennakkovaiheen toimenpiteitä. Komissiolla 
on oltava tarvittavat resurssit kyseiseen investointiin, niin henkilöstön kuin määrärahojenkin 
osalta.

Makroalueellisiin yhteistyötoimiin on varattava tukimäärärahoja koheesiopolitiikan 
tavoitetta 3 varten. Tämä vastaa Euroopan parlamentin ilmaisemaa toivetta, jonka se on jo 
esittänyt seuraavaa ohjelmakautta varten, kasvattaa selvästi talousarviota. Komissio 
puolestaan on ehdottanut, että kyseisiä määrärahoja lisätään vuosina 2014–2020 
(+30 prosenttia)1 ja suosittelee ns. tehostettua rajat ylittävää osa-aluetta.

Rahoitustukea tarjotaan teknisenä avustuksena sekä ennakkovaiheen aikana itse komissiosta 
että täytäntöönpanovaiheen aikana hallintoelimestä, joka on hyväksytty heti ennakkovaiheen 
jälkeen. 

Ensisijaisten hankkeiden osalta, kuten on toimittu Itämeren alueen strategian puitteissa, 
täydentävää rahoitusta voidaan saada liittämällä valintaperusteet makroaluestrategian 
painopistealueisiin niiden hankepyyntöjen aikana, jotka toteutetaan koheesiopolitiikan 
toimenpideohjelmien puitteissa.

6. Makroaluestrategian merkitys Välimeren alueella

Välimeren alueen kaikilla rannoilla on samanlainen luonnonympäristö ja sama historiallinen 
ja kulttuurinen todellisuus. Etelä-Euroopassa on suuria mahdollisuuksia, joita ei voida 
hyödyntää ilman koordinointia eikä ilman makroaluestrategian mahdollistamaa 
kokonaiskuvaa.

Välimeren alue on hyvin laaja, mikä saa pohtimaan makroaluemekanismin asettamista 
etusijalle. Itäisen Välimeren alueella toimijat työskentelevät Adrianmeren ja Joonianmeren 
makroaluehankkeen hyväksi. Neuvotteluja on jatkettava, ennen kuin päätetään, pitäydytäänkö 
yhdessä makroalueessa vai muodostetaanko kaksi erillistä makroaluetta: läntisen Välimeren 
makroalue ja itäisen Välimeren makroalue, jota kutsutaan myös Adrianmeren ja 

                                               
1 KOM(2011) 611 lopullinen.
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Joonianmeren makroalueeksi.

Välimeren ympäristössä olevilla alueilla on samankaltaisten ekotyyppien muodostama 
ilmasto, Välimeren ilmasto. Maataloustuotteet ovat samankaltaisia pohjoisessa ja etelässä, 
lännessä ja idässä, ja ne muodostavat monipuolisen mutta yhteen tuoteryhmään kuuluvien 
tuotteiden valikoiman. Ympäristöongelmat (esimerkiksi tulipalot) ovat samoja kaikkialla. 
Välimeri on kuuluu maailman tärkeimpiin matkailukohteisiin, ja sen alueiden kannattaa tehdä 
yhteistyötä, jotta matkailusektorin, joka on hyvin merkittävä suurimmalle osalle alueista, 
tulevaisuudennäkymistä tehtäisiin pysyviä ja jotta niitä parannettaisiin.

Mahdollisuuksiin sisältyy tarve nostaa meriliikenne keskeiseen asemaan koko alueen 
liikennestrategiassa erityisesti tavarakuljetusten osalta. On avattava monia ja monipuolisia 
merireittejä. Uusiutuvien energialähteiden, etenkin aurinkoenergian, kehittämiseen on 
Välimeren alueella optimaaliset olosuhteet. Tämänkaltaisia tavoitteita varten 
makroaluestrategia voi tarjota mukautettuja vastauksia, ja makroaluestrategian myötä mukaan 
voidaan saada Euroopan investointipankin kaltaisia kumppaneita.

Välimeren alueen luonto on erityisen monimuotoinen; se on myös hyvin uhanalainen. 
Liikakalastus on uhka kalavaroille. Välimeri on suljettu meri, jolla on hyvin vilkas 
meriliikenne ja jonka rannikkoalueiden väestönkasvu on erittäin voimakasta. Ilmiö korostuu 
runsaslukuisten matkailijoiden vuoksi. Lisäksi rannikko- ja meriympäristö aiheuttavat 
merkittävää huolta koko Välimeren alueella. On suosittava koordinoitua politiikkaa 
poisheitettyjen kalojen käsittelyssä ja lisättävä paikallisyhteisöjen yhteistyötä pohjoisen ja 
etelän välillä sekä korostettava naapuruuspolitiikkaa. 

Vuonna 2020 ja sen jälkeen Välimeren alue muodostaa Euroopan unionille tärkeän lähellä 
olevan tulevaisuudennäkymän, koska siellä asuu 500 miljoonaa ihmistä, joista tuskin 
kolmasosa on Euroopan unionin rajojen sisäpuolella. Välimeren ympäristössä tapahtuva 
dynaaminen kehitys voi lisätä koko Euroopan unionin talouden vetovoimaa.

Euroopan unioniin kuuluvan Välimeren alueen rakenne on liian hatara. Yhteistyötoimet ja 
alueiden väliset liitokset ovat hyvin heikkoja. Haasteet, joita Välimeren alueen viranomaiset 
kohtaavat, voitaisiin ottaa paremmin vastaan yhdessä harkiten ja suunnitellen. 

Välimeren ympäristössä Euroopan unionin ulkopuolella asuvilla väestöillä on hyvin heikko 
elintaso kaikilla tasoilla: taloudellisella, yhteiskunnallisella, ekologisella ja poliittisella tasolla. 
Näiden yhteiskuntien kehitys on välttämätöntä niille itselleen, ja tilanne tarjoaa 
mahdollisuuden Euroopalle. Euroopan unionilla on parempi turva, se käsittelee 
"kestävämmällä" tavalla maahanmuuttovirtoja, ja se on välitön osa kasvualuetta, joka 
vaikuttaa myönteisesti oman taloutensa suorituskykyyn. Myös Välimeren etelärannan 
viimekeväiset tapahtumat rohkaisevat voimakkaasti kehittämään aktiivista 
naapuruuspolitiikkaa. Jos naapuruuspolitiikka yhdistettäisiin ainakin osittain 
makroaluestrategiaan, näin saatettaisiin saavuttaa konkreettinen alueellinen ulottuvuus, 
vakuus paremmasta tehokkuudesta.

Välimeren alueella sijaitsevien Euroopan unionin valtioiden ja alueiden on ryhdyttävä 
tehostettuihin yhteistyötoimiin ja avattava yhteistyö kaikille kumppaneille, jotka toimivat tällä 
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Euroopan tulevaisuuden kannalta olennaisen tärkeällä alueella. Makroaluestrategia on 
ensisijainen väline tähän. 


