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YHTEENVETO 
Euroopan unionin koheesiopolitiikka on keskeinen väline pyrittäessä saavuttamaan 
Euroopan unionin taloudellisia, sosiaalisia ja alueellisia koheesiotavoitteita. 
Koheesiopolitiikan osuus Euroopan unionin talousarviosta on toiseksi suurin, se käsittää 
monia rahastoja, ja koheesiopolitiikassa noudatetaan kasvua ja työllisyyttä koskevaa 
Euroopan unionin keskeistä strategiaa. Parhaillaan on käynnissä Euroopan unionin 
talousarvion tarkastelu ja poliittinen muutos, ja keskustelu koheesiopolitiikan uudistuksesta 
vuoden 2013 jälkeen on päässyt kunnolla vauhtiin. Marraskuussa 2010 ilmestyi viides 
koheesiokertomus, kesäkuussa julkaistiin 2011 ehdotus rahoitusnäkymiksi, ja komission 
odotetaan julkaisevan ehdotuksen koheesiopolitiikan lainsäädäntöpaketista lokakuussa 
2011 neuvostossa ja parlamentissa käytävien neuvottelujen pohjalta.  
Tässä kontekstissa tämän tutkimuksen keskeisenä tavoitteena on ollut tarkastella vuoden 
2013 jälkeisen ajan koheesiopolitiikan keskeisiä näkymiä ja uudistusvaihtoehtoja, jotka 
perustuvat analyyttiseen vertailuun ja viimeaikaisista tutkimuksesta ja menettelytavoista 
laadittujen asiakirjojen tarkasteluun. Uudistuksen poliittista kontekstia käsittelevän 
johdantoluvun jälkeen luvussa 2 esitellään yksityiskohtaisesti tavoitteet, suunnittelu ja 
menetelmät. Tutkimussuunnittelu perustuu poliittista analyysia koskevaan 
lähestymistapaan, ja sen tarkoituksena on arvioida vaihtoehtoisten menettelytapojen etuja 
ja haittoja sekä tiivistää kilpailevien uudistusnäkymien taustalla olevat käsitykset ja arvot. 
Menetelmissä hyödynnetään asiakirjojen tarkastelua ja talousarvion mallintamista.  
Luvussa 3 esitellään käsitteellinen viitekehys, jonka avulla vertaillaan erilaisia esityksiä 
ja näkymiä koheesiopolitiikan luonteesta ja tulevaisuudesta. Luvun alussa asetetaan 
vastakkain uudelleenjakoa painottava keskustelu, jossa politiikka sivuutetaan pelkkänä 
talousarviota koskevana siirtomekanismina, ja yhä lupaavampi paikkaan perustuva 
näkemys, jossa politiikkaa kuvaillaan integroituna ja alueellisesti keskittyneenä 
kehityspolitiikkana. Koheesiopolitiikan uudistuksesta käytävä keskustelu sijoittuu näin ollen 
laajempaan Eurooppa 2020 -kontekstiin, jota ympäröivät yhtäältä kaksinaiset ja usein 
vastakkaiset näkemykset, eli alueellinen lähestymistapa vastaan alakohtainen 
lähestymistapa ja toisaalta keskitetty hallinto vastaan alueellinen hallinto. Euroopan 
parlamentin muodollinen ja epämuodollinen osuus vuoden 2013 jälkeisen ajan talousarviota 
ja poliittista uudistusta koskevassa keskustelussa osoittaa selvästi, että parlamentti 
kannattaa koheesiopolitiikan paikkaan perustuvaa, alueellisesti integroitua näkemystä, joka 
on keskeinen osa Eurooppaa yhdistävää Eurooppa 2020 -strategiaa. Lisäksi parlamentti 
kannattaa voimakasta ja taloudellisesti vahvaa koheesiopolitiikkaa. Koska Euroopan 
parlamentti on nyt ministerineuvoston kanssa täysivaltainen lainsäätäjä, sitä ei pitäisi 
rajoittaa ilmaisemasta selvää ja kunnianhimoista näkemystään koheesiopolitiikasta.  
Luvussa 4 esitellään tukikelpoisuuteen ja tukien myöntämiseen EU:n 
koheesiopolitiikassa liittyviä tulevia skenaarioita tuoreimpien tilastotietojen pohjalta. 
Nämä paljastavat uuden "poliittisen maiseman", joka johtuu osittain alueellisesta 
talouskasvusta ja osittain Euroopan unionin 27 jäsenvaltiosta saaduista keskiarvoista, jotka 
yhdessä pienentävät merkittävästi lähentymisalueiden määrää. Erityisesti alueellinen kasvu 
johtaisi monilla saksalaisilla ja espanjalaisilla alueilla siihen, että ne menettäisivät 
lähentymisalueen aseman yhdessä Puolan ja Romanian keskeisten alueiden kanssa. 
Siirtymävaiheessa olevan alueen uuden määritelmän käyttöönotto tulee myös muuttamaan 
toiminta-alojen mallia ja synnyttämään avustusta saavien alueiden luokan, joka kattaa yli 
11 prosenttia 15 jäsenvaltion muodostaman Euroopan unionin väestöstä. Kaiken kaikkiaan 
vuodeksi 2020 kaavaillussa talousarviossa ehdotetaan kohtuullista leikkausta 
koheesiopolitiikan budjettiin. Tämä johtuu laajalti lähentymiseen tarkoitettujen varojen 
vähentämisestä, vaikka lähentymisen asukaskohtaiset kulut nousisivat hieman; alueellisen 
kilpailukyvyn ja työllisyyden menot nousisivat merkittävästi niin absoluuttisesti kuin 
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asukaskohtaisestikin laskettuna. Siirtymävaiheen alueiden menot sen sijaan nousisivat 
puolella. Rahoituksen ylärajan määrittäminen on avainasemassa, kun päätetään 
rahoituksen myöntämisestä erityisesti köyhimmille jäsenvaltioille. Näiden maiden osalta 
ehdotettu yläraja on merkittävästi alhaisempi kuin vuosina 2007–2013. 
Luvussa 5 arvioidaan koheesiopolitiikan tavoitteita, mukaan lukien perussopimukseen 
sisältyvä uusi sitoumus alueelliseen koheesioon ja koheesiopolitiikan suhde Eurooppa 2020 
-strategiaan. Siinä korostetaan koheesiopolitiikan tavoitteiden monitahoista luonnetta, mikä 
on johtanut tavoitteiden määrää koskevaan kritiikkiin ja hämmennykseen. Komissio ei ole 
ehdottanut merkittäviä muutoksia yhteisiin tavoitteisiin tai tarjonnut enempää käsitteellistä 
täsmennystä asiaan. Koheesiopolitiikan osalta hyväksytään alueellisen ulottuvuuden 
lisääminen perussopimuksen uuden sitoumuksen mukaisesti, mutta pääasiallinen viesti on 
se, että tarvitaan selvempää mukauttamista Eurooppa 2020 -tavoitteisiin, mikä herättää 
pelkoa joissakin jäsenvaltioissa ja poliittisissa sidosryhmissä, sillä nämä pelkäävät 
perinteisten koheesiotavoitteiden vesittyvän. Tämä korostaa tarvetta tehdä poliittisista 
tavoitteista toiminnallisia, jotta selvennettäisiin täsmällistä tarkoitusta, vaikutuksia ja 
kompromisseja poliittisiin tavoitteisiin pyrittäessä. 
Luvussa 6 tarkastellaan alueellista ulottuvuutta. Siinä korostetaan koheesiopolitiikan 
mukautuvuutta Euroopan unionin alueiden erityistarpeisiin ja ominaisuuksiin keskeisenä 
voimavarana. Tätä voitaisiin tukea virallistamalla alueellinen koheesio perussopimuksen 
tavoitteeksi. Komissio ehdottaa kaupunkien toimintaohjelman vahvistamista, rohkaisee 
toimivaa maantiedettä, tukee alueita, joita koettelevat maantieteelliset tai väestölliset 
ongelmat ja lisää strategista linjausta kansainvälisen yhteistyön ja makroalueellisten 
strategioiden välillä. Ei ole yllätys, että osa ohjailevista elementeistä on kohdannut 
vastustusta. Alueellinen ulottuvuus voisi kuitenkin hyötyä vahvemmasta Euroopan unionin 
tason ohjauksesta ja mahdollisesti hyödyntää hiljattain sovittua alueellista 
toimintasuunnitelmaa vuodeksi 2020, jotta selvennettäisiin ja vahvistettaisiin 
koheesiopolitiikan tulevia alueellisia painopisteitä. Painopisteisiin on sisällytettävä myös 
nykyistä strategisemmin keskitetty lähestymistapa yhteistyön alueelliseen ulottuvuuteen. 
Tähän sisältyy entistä painokkaampi keskittyminen painopisteisiin ja hankkeisiin, joilla on 
todellista kansainvälistä ja rajat ylittävää merkitystä ja joiden avulla haetaan parempaa 
yhtenäisyyttä pääasialliselle ulkoiselle rajat ylittävälle yhteistyölle ja makroalueellisille 
strategioille ja joiden avulla yksinkertaistetaan hallinnollisia vaatimuksia. 
Otsikon strateginen yhtenäisyys ja ohjelmointi alla luvussa 7 keskitytään ehdotuksiin 
uusista suunnittelukehyksistä ja temaattisesta keskittymisestä. Tähän sisältyy uusien 
yhteisten strategisten puitteiden käyttöönotto Euroopan unionin tasolla, nykyistä 
sitovampia kansallisia kumppanuussopimuksia ja entistä selvempää temaattista 
keskittymistä Eurooppa 2020 -painopisteisiin. Yhteisten strategisten puitteiden luomiselle 
on laajaa tukea, vaikka nähtäväksi jää, miten strategisten puitteiden avulla käsitellään 
alueellista ulottuvuutta, joka on osa koheesiopolitiikan ydintä. Puitteista on käytävä 
poliittista keskustelua, jotta asiakirjan omistussuhdetta saataisiin kasvatettua. Tällöin 
ministerineuvosto ja Euroopan parlamentti olisi otettava mukaan hyväksymisprosessiin. 
Sitovien kumppanuussopimusten käyttöönottoon liittyvä avainhaaste on hallinnollisen 
taakan ja kustannusten lisääntyminen. Jäsenvaltioissa on laaja yksimielisyys temaattisen 
keskittymisen tarpeesta, mutta niiden välillä ei ole yhteisymmärrystä siitä, miten tämä 
pitäisi toteuttaa käytännössä. Jos kumppanuussopimuksissa sovitaan yhteisistä, sitovista ja 
tuloshakuisista tavoitteista kunkin jäsenvaltion osalta, on tarjottava joustoa tavoitteiden 
saavuttamisessa ja poliittisten toimenpiteiden yhdistämisessä. On myös tarpeen varmistaa, 
että temaattinen keskittyminen ei vähennä integroidun politiikan toteuttamista monilla 
alueellisilla tasoilla. 
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Luvussa 8 tarkastellaan ehtojen ja kannustimien uusia ideoita osana tuloksiin 
perustuvaa toimintasuunnitelmaa ja talouden ohjausjärjestelmän laajaa kehitystä Euroopan 
unionissa. Komissio ehdottaa ennakoivia, rakenteellisia, suorituskykyä koskevia ja 
makrotaloudellisia ehtoja vastauksena koheesiopolitiikan tehokkuutta kohtaan esitettyyn 
kritiikkiin ja varmistaakseen, että koheesiopolitiikan avulla tuotetaan mitattavissa olevia ja 
näkyviä tuloksia ja vaikutuksia. Vaikka useimmat jäsenvaltiot ovat olleet varovaisia asian 
suhteen, komission ehdotuksia kannattaa harkita vakavasti, jos on tarkoitus puuttua 
koheesiopolitiikan suorituskykyä kohtaan jatkuvasti esitettävään kritiikkiin ja jos 
koheesiopolitiikka on tarkoitus saattaa kestävämmälle tielle lisäämällä EU:n toimielinten ja 
kansalaisten legitiimiyttä. Lisäksi poliittisessa tarkkuusanalyysissä ja tehtyjen tutkimusten 
tarkastelussa ehdotetaan, että erityisesti ennakoivien ehtojen ja kannustimien 
vahvistaminen voisi olla toteuttamiskelpoista. 
Muita ennakkoehtoja suorituskykyyn perustuvalle mallille ovat tehokas valvonta, arviointi 
ja toteuttamiskapasiteetti. Kuten luvussa 9 todetaan, komission valvontaa ja arviointia 
koskevissa ehdotuksissa kaavaillaan selvempiä ohjelmatavoitteita suunnitteluvaiheessa, 
määrätietoisempaa ja täsmällisempää raportointia, pakollisia arviointisuunnitelmia ja 
parempaa keskittymistä vaikutustenarviointiin. Ehdotukset perustuvat aikaisempiin 
kokemuksiin ja ne ovat eri tutkimuksista annettujen suositusten mukaisia, mutta 
jäsenvaltioissa ollaan huolissaan siitä, että lisävelvoitteet merkitsisivät jouston vähenemistä 
ja hallinnollisen taakan ja raportointitaakan lisääntymistä. Kriittinen kysymys, johon pitää 
puuttua, on se, miten vahvistetaan Euroopan parlamentin roolia koheesiopolitiikan 
suorituskykyä koskevassa strategisessa keskustelussa erityisesti koheesiopolitiikan 
tuloksista ja saavutuksista komission ja neuvoston kanssa käytävän toimielinten välisen 
vahvan vuoropuhelun avulla. Keskustelun tukemiseksi on vahvistettava 
täytäntöönpanotietoja, jotka ovat saatavissa Euroopan parlamentille (ja muille 
sidosryhmille), jotta poliittiset päätöksentekijät pidettäisiin vastuullisina. Yksi välitön 
toimenpide olisi vaatimus kaikkien ohjelman täytäntöönpanotietojen, arviointien, vuotuisten 
täytäntöönpanokertomusten ja loppuraporttien saattamisesta julkisesti saataville 
Internetiin heti, kun ne ovat saatavissa tai hyväksyttyjä. Toinen seikka, joka jää paljolti 
huomiotta komission ehdotuksissa, on tarve lisätä vastaavasti hallinnollista ja teknistä 
valmiutta laatia, valvoa ja arvioida ohjelmia sekä jäsenvaltioissa että komissiossa. 
Luvussa 10 käsitellään jaetun hallinnoinnin vakuutusmallia. Rakenteeseen ehdotetaan 
kauaskantoisia muutoksia osana varainhoitoasetuksen tarkastusta, jonka yhteydessä 
siirretään etenkin nykyinen yhteisen maatalouspolitiikan malli koheesiopolitiikkaan 
vuotuisen akkreditoinnin, tilien vuotuisen tarkastamisen ja hyväksymisen sekä 
raportoinnin, ohjelmien vähittäisen päättämisen ja riippumattoman arvioinnin muodossa. 
Koska asia on kohdannut tiukkaa vastustusta jäsenvaltioiden taholta ja sen hyödyt ovat 
kyseenalaisia ainakin lyhyellä aikavälillä, on olemassa olevissa hallinto- ja 
valvontajärjestelmissä varmistettava jatkuvuus tai ainakin on löydettävä keino, jonka 
avulla varainhoitoasetuksen ehdotukset ja voimassa olevat järjestelyt saatetaan yhteen. 
Tätä kiireisemmin on yksinkertaistettava ohjelman hallintoelinten ja edunsaajien 
taloushallintoa ja auditointi- ja valvontataakkaa ja samalla ylläpidettävä laadukasta 
varainhoidon valvontaa. Suhteellisuuden on oltava osa ratkaisua, sillä sen avulla lisätään 
luottamusta kansallisiin järjestelmiin silloin, kun ne on todettu tehokkaiksi. 
Yksinkertaistettujen korvausmenettelyjen ulottaminen yleiskuluihin, kuten 
vakioyksikkökustannuksiin ja kertakorvauksiin, voisi olla hyödyksi, mutta 
yksinkertaistettujen kustannusten nykyistä soveltamista on selvennettävä ja arvioitava.  
Yhä lupaavampaa aihetta, lisäarvoa, tarkastellaan luvussa 11. Se tulkitaan usein laajasti 
tavalla, joka kattaa paitsi kehitysvaikutukset, myös hallinnolliset, oppimiseen liittyvät ja 
näkyvyysvaikutukset sekä ulottumisen kotimaisiin järjestelmiin ja asiaan liittyvään 
innovaation ja tehokkuuden parantamiseen. Edellisissä luvuissa tarkasteltujen ehdotusten 
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lisäksi muut lisäarvoon liittyvät uudistusehdotukset koskevat rahoitusinstrumentteja, 
rahoituksen täydentävyyttä, yhteisrahoitusta ja kumppanuusperiaatetta.  
Muiden kuin tukiin liittyvien rahoitusvälineiden arvo on tunnustettu, mutta 
jäsenvaltiot eivät halua nähdä niiden liikkumavaraa suorien tukien vähentyneenä käyttönä. 
Tällaisten välineiden käyttöä varten tarvitaan yksinkertaisempia, selkeämpiä ja 
joustavampia sääntöjä. Täydentävyyttä koskevien komission ehdotusten tavoitteena on 
yksinkertaistaa raportointia ja poistaa epäyhtenäisyydet talouden ohjausjärjestelmän 
raportoinnista. Jäljelle jää tosin kysymys siitä, miten varmistetaan, että koheesiopolitiikan 
kustannukset täydentävät aidosti aluekehityksen kotimaisia kustannuksia. Kysymys 
politiikan täydentävyydestä suhteessa todelliseen poliittiseen sisältöön tai prosessiin on 
saanut paljon vähemmän huomiota osakseen. Pieni osa resursseista olisi myönnettävä 
komissiolle, jotta tämä ottaisi johtavamman roolin, ja ohjelma-asiakirjoissa ja tulevissa 
arvioinneissa olisi vaadittava paljon tiukempaa sitoutumista politiikan lisäarvoon. Nykyistä 
joustavampi määrärahojen vapauttamissääntö voisi myös lisätä politiikan lisäarvoa. 
Kumppanuusperiaatetta voitaisiin vahvistaa sisällyttämällä täsmällisempiä ja 
todennettavissa olevia sääntelyvaatimuksia ja ottamalla käyttöön oikeudellisesti sitomaton 
lähestymistapa ja teknisen avustuksen laajennettu käyttö työskentelyyn kumppanien 
kanssa. Komissio ei kuitenkaan ole tehnyt täsmällisiä ehdotuksia, ja kyseiset ideat 
törmäävät todennäköisesti jäsenvaltioiden vastustukseen.  
Viimeisessä luvussa esitetään tutkimuksen johtopäätökset ja tarjotaan poliittisia 
suosituksia, joiden avulla tiedotetaan Euroopan parlamentin kannasta.   

 Poliittinen rakenne: Siirtymäkauden luokkaa varten on laadittava yhtenäinen 
poliittinen lähestymistapa, koska toisistaan poikkeavilla alueilla on erilaisia 
alueellisia kasvusuuntauksia.  

 Tavoitteet: Sitoutuminen tehokkaampaan ja tuloksiin perustuvaan 
koheesiopolitiikkaan edellyttää politiikan täytäntöönpanoa, jotta selvennettäisiin 
tavoitteiden saavuttamiseen sisältyviä täsmällisiä tarkoituksia, vaikutuksia ja 
kompromisseja.  

 Yhteistyön alueellista ulottuvuutta olisi vahvistettava seuraavilla seikoilla: 
keskittyminen painopisteisiin ja hankkeisiin, joilla on todellista kansainvälistä ja rajat 
ylittävää merkitystä perustellun alueanalyysin pohjalta vaikutuksen 
saavuttamiseksi; hallinnollisten vaatimusten yksinkertaistaminen; nykyistä 
paremman johdonmukaisuuden varmistaminen keskeisen, ulkoisen rajat ylittävän 
yhteistyön ja makroalueellisten strategioiden avulla; tukea tarjoavien 
poliittisten/politiikan puitteiden laatimisen vaatiminen osallistuvilta jäsenvaltioilta, 
jotta osoitettaisiin, että Euroopan unionin ohjelma on osa rajat ylittävän tai 
kansainvälisen yhteistyön laajaa strategiaa; sekä halukkaiden jäsenvaltioiden 
auttaminen tai rohkaiseminen sellaisten resurssien käyttöön, joiden avulla pannaan 
täytäntöön erityyppisiä paikkaan räätälöityjä interventioita. Yleisesti ottaen 
alueellinen ulottuvuus sen kaikilta puolin hyötyisi Euroopan unionin nykyistä 
laajemmasta strategisesta ohjauksesta. ESPON-ohjelman mahdollista panosta 
politiikan laatimisessa ja toteuttamisessa on hyödynnettävä paremmin.  

 Strateginen yhtenäisyys ja ohjelmasuunnittelu: Yhteisistä strategisista 
puitteista tarvitaan poliittista keskustelua, jotta lisättäisiin niiden omistussuhdetta. 
Tällöin ministerineuvosto ja Euroopan parlamentti olisi otettava mukaan 
hyväksymisprosessiin. Jos kunkin jäsenvaltion yhteisistä, sitovista ja tuloshakuisista 
tavoitteista sovitaan kumppanuussopimuksissa, on tarjottava joustoa 
täytäntöönpanoon, toisin sanoen siihen, miten tavoitteet saavutetaan, sekä 
poliittisten toimenpiteiden yhdistelmään. On varmistettava, että temaattinen 
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keskittyminen ei vähennä integroidun politiikan toteuttamista monilla alueellisilla 
tasoilla. 

 Suorituskyvyn hallinta: Ehtoja ja kannustimia olisi arvioitava seuraavien 
seikkojen perusteella: keskitytäänkö niissä koheesiopolitiikan tehokkuuteen; onko 
niillä suora yhteys koheesiopolitiikan investointeihin; ovatko ne avoimia poliittisten 
päätöstentekijöiden vaikutukselle; ovatko ne määrältään rajallisia; noudatetaanko 
niissä toissijaisuusperiaatetta ja perustuvatko ne jäsenvaltioiden ja komission 
yhteiseen sopimukseen. 

 Seuranta, arviointi ja valmius: Euroopan parlamentin roolia koheesiopolitiikan 
suorituskykyä koskevassa strategisessa keskustelussa olisi vahvistettava erityisesti 
koheesiopolitiikan tuloksista ja saavutuksista komission ja neuvoston kanssa 
käytävän toimielinten välisen vahvan vuoropuhelun avulla. Kaikki ohjelman 
täytäntöönpanotiedot, arvioinnit, vuotuiset täytäntöönpanokertomukset ja 
loppuraportit olisi saatettava julkisesti saataville Internetiin heti, kun ne ovat 
saatavissa tai hyväksyttyjä. Hallinnolliset ja tekniset valmiudet edellyttävät lisää 
tukea ohjelmien laatimiseen, valvomiseen ja arviointiin niin jäsenvaltioissa kuin 
komissiossa. 

 Jaettu hallinnointi: Jatkuvuus on varmistettava olemassa olevissa hallinto- ja 
valvontajärjestelmissä, tai on ainakin löydettävä keino, jonka avulla 
varainhoitoasetuksen ehdotukset ja voimassa olevat järjestelyt saatetaan yhteen. 
Kiireisenä painopisteenä on ohjelman hallintoelinten ja edunsaajien taloushallinnon 
ja auditointi- ja valvontataakan yksinkertaistaminen.  

 Lisäarvo: Rahoituksen suunnitteluvälineiden käyttöä varten tarvitaan 
yksinkertaisempia, selkeämpiä ja joustavampia sääntöjä seuraavan kauden alusta 
alkaen. Rahoituksen tai kustannusten lisäarvon näkökulmasta jäljellä on kysymys 
siitä, miten varmistetaan, että koheesiopolitiikan kustannukset täydentävät aidosti 
aluekehityksen kotimaisia kustannuksia. Politiikan täydentävyyden tukemiseksi pieni 
osa resursseista olisi myönnettävä komissiolle, jotta tämä ottaisi johtavamman 
roolin. Olisi vaadittava paljon tiukempaa sitoutumista politiikan lisäarvoon, 
erityisesti ohjelma-asiakirjoissa ja tulevissa arvioinneissa. Nykyistä joustavampi 
määrärahojen vapauttamissääntö voisi lisätä innovointia ja kokeiluja. 

 


