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1. Taustaa
Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) perustaminen vuonna 1975 Euroopan unionin 
ensimmäisen laajenemisen seurauksena merkitsi samalla eurooppalaisen aluepolitiikan 
perustamista. Aluekehitysrahastolle myönnettiin vaatimattomia rahasummia noin kymmenen 
vuoden ajan, kunnes vuonna 1988 hyväksyttiin Delors I -pakettina tunnettu 
rahoitussuunnitelma, jossa rakennerahastojen määrärahat kaksinkertaistettiin kaudella 1988–
1993. Tämän jälkeen aluepolitiikalle ja erityisesti EAKR:lle myönnettyjä varoja on jatkuvasti 
lisätty, jotta vastattaisiin talous- ja rahaliiton ja peräkkäisten laajentumisten tuomiin 
haasteisiin sekä erityisesti, jotta edistettäisiin taloudellista ja sosiaalista koheesiota koskevien 
yhteisön tavoitteiden saavuttamista.

Perustamissopimuksen 158 artiklassa yhteisölle asetetaan tavoitteeksi ”koko yhteisön 
sopusointuisen kehityksen” edistäminen taloudellista ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta 
lujittamalla. EAKR:n tarkoituksena on perustamissopimuksen 160 artiklan mukaan 
”myötävaikuttaa keskeisimmän alueellisen epätasapainon poistamiseen”. Näin ollen se on 
yhteisön aluepolitiikan pääasiallinen väline.

2. Euroopan aluekehitysrahastoa koskevan asetusehdotuksen esittely
KOM (2004)0495

Komissio on esitellyt ehdotuksensa koheesiopolitiikan uudistamisesta laatimalla yhden 
ehdotuksen yleisasetukseksi ja neljä ehdotusta erityisasetuksiksi. Ehdotus asetukseksi 
Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevista 
yleisistä säännöksistä1 muodostaa ehdotusten olennaisimman osan. Ehdotus asetukseksi 
aluekehitysrahastosta on eritysasetusehdotus, joka täydentää EAKR:stä annetun 
yleisasetusehdotuksen määräyksiä ja jossa viitataan tämän yleisasetusehdotuksen 
määräyksiin.

Vastedes EAKR:n toiminta keskitetään Lissabonissa ja Göteborgissa määriteltyihin unionin 
ensisijaisiin tavoitteisiin. Aluepolitiikan selkiyttämispyrkimysten mukaisesti kutakin ohjelmaa 
rahoitetaan vain yhdestä rahastosta. 

EAKR:stä rahoitetaan kolmea uutta tavoitetta:

EAKR osallistuu lähentymistavoitteen2 (4 artikla) rahoittamiseen yhdessä koheesiorahaston 
ja Euroopan sosiaalirahaston kanssa. EAKR:n tuki keskitetään kestävän talouskehityksen 
tukemiseen edistämällä ohjelmia, jotka liittyvät infrastruktuureihin ja uusiin näköaloihin, 
kuten tutkimukseen, innovaatioon ja luonnosta ja teknologiasta aiheutuvien riskien 
ehkäisemiseen3

EAKR ja ESR rahoittavat alueellista kilpailukykyä ja työllisyyttä koskevia tavoitteita
(5 artikla). Komissio ehdottaa kaksiosaista lähestymistapaa. Ensinnäkin EAKR:n yksin 

  
1 KOM(2004)0492.
2 Lähentymistavoitteeseen varattu summa on 264 miljardia euroa, joista 201 miljardia on varattu EAKR:lle ja 
ESR:lle (tämä on 76 prosenttia lähentymistavoitteeseen varatusta summasta) ja loput (63 miljardia euroa) on 
varattu koheesiorahastolle.
3 KOM(2004)0495, 4 artikla.
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rahoittamilla alueellisilla kehitysohjelmilla pyritään vahvistamaan alueiden kilpailukykyä ja 
vetovoimaa. Nämä alueohjelmat rakentuvat kolmen päätoimintalinjan ympärille, jotka ovat 
innovaation ja osaamistalouden tukeminen, ympäristönsuojelu ja luonnosta ja teknologiasta 
aiheutuvien riskien ehkäiseminen sekä yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvien liikenne-
ja televiestintäpalvelujen saatavuuden edistäminen suurimpien kaupunkien ulkopuolella.

Toisekseen ESR:stä rahoitetaan kansallisia ohjelmia, joiden tarkoituksena on Euroopan 
työllisyysstrategian pohjalta edistää työntekijöiden ja yritysten soveltuvuutta työmarkkinoille. 
Alueellista kilpailukykyä ja työllisyyttä koskevasta tavoitteesta voivat ensinnäkin saada tukea 
kaikki sellaiset alueet, jotka eivät kuulu tavoite 1 -alueisiin, ja toisekseen alueet, jotka eivät 
taloudellisen edistymisensä takia voi saada tukea lähentymistavoitteen perusteella ja jotka 
saavat asteittain vähenevää tukea siirtymäkauden ajan vuoteen 2013 saakka (phasing-in 
-alueet) alueellista kilpailukykyä ja työllisyyttä koskevan tavoitteen puitteissa.

Alueiden kilpailukykyä ja työllisyyttä koskevaan tavoitteeseen varatut määrärahat jakautuvat 
seuraavasti: lähentymistavoitteen ulkopuolisille alueille varataan 83,44 prosenttia 
määrärahoista, ja 16,56 prosenttia varataan phasing in -alueille. Määrärahojen jakautuminen 
EAKR:n ja ESR:n välillä määritellään yleisasetusehdotuksessa1

• Lähentymistavoitteen ulkopuolisille alueille suunnatut määrärahat jaetaan tasan EAKR:n 
ja ESR:n kesken.

• Myös siirtymäkauden (phasing in) tukea saaville alueille suunnatut määrärahat jaetaan 
EAKR:n ja ESR:n kesken, ja ESR:n rahoitusosuus saa olla enintään 50 prosenttia 
määrärahoista.

Interreg III -yhteisöaloitteen menestyksen innoittamaan Euroopan alueiden välistä yhteistyötä
koskevaan tavoitteeseen (6 artikla) sisältyy rajat ylittävä, valtioiden välinen ja alueiden 
välinen ulottuvuus, ja se rahoitetaan ainoastaan EAKR:stä. Sille on varattu 13,2 miljardia 
euroa eli 3,94 prosenttia kolmelle tavoitteelle myönnetystä kokonaismäärästä2.

Asetusehdotukseen sisältyy alueiden erityispiirteitä koskevia säännöksiä (8-11 artikla):

Kaupunkien osalta (8 artikla) EAKR ”tukee (...) yhdennettyjä strategioita, joilla edistetään 
osallistumista ja pyritään torjumaan taajamissa yhä useammin esiintyviä taloudellisia, 
sosiaalisia ja ympäristöön liittyviä ongelmia”3. Kaupunkeja koskevat toimenpiteet 
sisällytetään näin ollen EAKR:n rahoittamiin toimenpideohjelmiin4, eikä Urban -
yhteisöaloitteen5 tapaisia erityisohjelmia enää ole. Asetusehdotuksen 8 artiklan 2 kohdassa 
säädetään poikkeuksena siitä, mitä yleisasetusehdotuksen 33 artiklan 2 kohdassa säädetään, 
että EAKR:n rahoitusosuus kaupunkeihin suunnattavien, ESR:stä annetun asetuksen 
mukaisten kilpailukykyä ja työllisyyttä koskevien mukaisten toimenpiteiden rahoituksesta on 
10 prosenttia.

  
1 KOM(2004)0492, 17 artikla
2 Ohjelmakaudella 2000–2006 Interreg III on täysin EAKR:n rahoittama ja sen rahoituspuitteet ovat 
4,875 miljardia euroa.
3 KOM(2004)0495, 8 artikla
4 KOM(2004)0492 lopullinen, 36 artiklan 4 kohdan b alakohta
5 Urban-yhteisöaloitteeseen on käytettävissä 739 miljoonaa euroa vuosille 2000 - 2006
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EAKR rahoittaa toimenpiteitä myös maaseutualueilla ja kalastuksesta riippuvaisilla alueilla 
(9 artikla). EAKR:n toiminnalla pyritään näiden alueiden talouden monipuolistamiseen1. 
Jäsenvaltioiden ja alueiden on varmistettava Euroopan maaseudun kehittämisen 
maatalousrahastosta (maaseuturahasto) ja Euroopan kalatalousrahastosta (EKTR) 
osarahoitettujen toimenpiteiden täydentävyys ja johdonmukaisuus toisaalta keskenään ja 
toisaalta EAKR:stä osarahoitettujen ohjelmien kanssa.

Lisäksi EAKR:n osarahoittamista alueohjelmista, joita sovelletaan luonnonhaitoista kärsivillä 
alueilla (10 artikla), rahoitetaan kilpailukykyä koskevan tavoitteen puitteissa ”erityisesti 
investointeja, joiden tavoitteena on parantaa yhteyksiä, edistää ja kehittää kulttuuriperintöön 
liittyviä taloudellisia toimintoja, edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä ja elvyttää 
matkailualaa”2.

Syrjäisimmille alueille (11 artikla) myönnetään EAKR:n erityisrahoitusta näiden alueiden 
integroimiseksi sisämarkkinoille ja niiden erityisen rajoitusten huomioon ottamiseksi3. Näin 
ollen 0,42 prosenttia lähentymistavoitteelle varatusta talousarviosta suunnataan syrjäisimmille 
alueille.

Samalla kun EAKR:n rahoitusosuudelle asetetaan ylärajoja, säädetään EAKR:n 
rahoitusosuuden lisäkorotuksesta4. Korotus on 10 prosenttia lähentymistavoitteen ja 
kilpailukykytavoitteen osalta, kun toimet liittyvät alueiden väliseen yhteistyöhön, ja 
5 prosenttia kilpailukykytavoitteen osalta luonnonhaitasta kärsivillä alueilla, harvaan asutuilla 
tai erittäin harvaan asutuilla alueilla sekä alueilla, jotka muodostivat yhteisön ulkorajan 30. 
huhtikuuta 2004 saakka. Nämä eri alueita koskevat korotukset ovat kumulatiivisia sillä 
rajoituksella, että yhteisön osuus kokonaisrahoituksesta on enintään 60 prosenttia.

Asetusehdotuksen 7 artiklassa säädetään, että EAKR ei osallistu seuraavien menojen 
rahoitukseen: alv, lainojen korot, maan hankinta, kun menojen määrä on yli 10 prosenttia 
kyseisen toimen tukikelpoisista kokonaiskustannuksista, asuminen ja ydinvoimaloiden 
käytöstäpoisto.

  
1 KOM(2004)0495, 9 artikla
2 KOM(2004)0495, 10 artikla.
3 KOM(2004)0495, 11 artikla.
4 KOM(2004)0492, 52 artiklan 1 kohta.
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• EAKR:stä myönnettävä rahoitus

EAKR:stä myönnettävä rahoitus kaudella 2007–2013

Miljardia euroa Prosenttia 
tavoitteesta

Lähentymistavoite
- Alueet, joiden BKT on alle 75 prosenttia yhteisön keskiarvosta: 

EAKR ja ESR
- Laajentumisen tilastovaikutus: EAKR ja ESR
- Koheesiorahasto

264

178,9
22,1

62,99

67,8 %
8,4 %
23,8 %

Alueiden kilpailukykyä ja työllisyyttä koskeva tavoite
- Lähentymistavoitteen ulkopuoliset alueet: EAKR ja ESR

- Phasing in -alueet: EAKR ja ESR

57,9
48,3

josta EAKR:n 
osuus 24,15

9,5

83,4 %

16,6 %

Euroopan alueiden välinen yhteistyö 

- EAKR 13,2

Huomautuksia ja ehdotuksia

Komission direktiiviehdotuksessa koheesiopolitiikka sekä Lissabonissa ja Göteborgissa 
asetetut ensisijaiset tavoitteet (joita ovat kilpailukyky, palvelujen saatavuus, työllisyys, 
sosiaalinen osallisuus, ympäristönsuojelu ja riskien ehkäisy) on onnistuttu asettamaan oikeaan 
ja tehokkaaseen suhteeseen toisiinsa nähden.

Asetusehdotuksen 4, 5 ja 6 artiklassa on esitetty kokonaisuutena EAKR:n aihealueet ja 
toiminnanalat, jotka näyttävät olevan yhteneväisiä direktiiviehdotuksen tavoitteiden kanssa.

On myönteistä, että direktiiviehdotuksessa tuodaan esille ja vahvistetaan tietyt 
perusperiaatteet, kuten tuen keskittäminen, täydentävyys ja kumppanuus. 

Seuraavien kysymysten käsittelyä olisi kuitenkin syvennettävä:

• Kaupungit

Vaikka kaupunkeihin suunnattavia varoja on saatavilla paljon enemmän kuin Urban-
yhteisöaloitteessa (Urbanin rahoituspuitteet olivat 739 miljoonaa euroa kaudella 2000–2006), 
näyttää olevan aiheellista ottaa paremmin huomioon kaupunkeja koskevat kysymykset, koska 
uudet hankkeet koskevat monia kaupunkien asukkaita. Kaupunkipolitiikkaa olisi toivottavaa 
vahvistaa huomattavasti seuraavin keinoin:



PE 353.363v01-00 6/7 DT\552546FI.doc
FREELANCEKÄÄNNÖS

FI

• ottamalla käyttöön toimintaohjelmia koskeva pakollinen vähimmäissumma, joka kunkin 
jäsenvaltion on varattava kaupunkeihin liittyviin kysymyksiin;

• nostamalla ESR:n rahoittamissa kaupunkialueilla toteutettavissa hankkeissa EAKR:n 
rahoitusosuuden enimmäismäärää, joka on komission asetusehdotuksessa (8 artiklan 
2 kohdassa) rajoitettu 10 prosenttiin. Tämä antaisi kaupungeille mahdollisuuden 
määritellä joustavammin asianmukaiset toimenpiteet, joilla puututaan paikallisiin 
haasteisiin;

• lisäämällä paikallisyhteisöjen osallistumista kansallisten strategisten viitekehysten 
määrittelyyn siten, että kumppanuusperiaatetta noudatetaan;

• sisällyttämällä suuret kaupungit kaikkiin EAKR:n rahoituksen ensisijaisiin tavoitteisiin.
EAKR:n tuen ensisijaisia tavoitteita koskevassa asetusehdotuksen 5 artiklan 3 kohdassa 
suuret kaupungit jätetään yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvien liikenne- ja 
televiestintäpalvelujen saatavuutta koskevien hankkeiden ulkopuolelle. Kun otetaan 
huomioon niiden avainasema alueellisessa kehittämisessä, on oleellista, että myös suuret 
kaupungit kuuluisivat EAKR:n ensisijaisiin tavoitteisiin.

• Vammaiset

EAKR:n olisi oltava keskeinen väline, jolla vähennetään ja lievitetään vammaisten sosiaalista 
syrjäytymistä kaikilla elämänalueilla. Sen varmistamiseksi, ettei rakennerahastojen 
toiminnasta aiheudu vammaisille uusia saavutettavuutta koskevia esteitä, ehdotamme 
seuraavaa:

• lisätään erityinen maininta vammaisten saavutettavuusvaatimusten kytkemisestä tuen 
myöntämiseen. Olisi harkittava erityisesti saavutettavuusvaatimusten sisällyttämistä 
EAKR:n rahoittamiin kaupunkien kehittämishankkeisiin.

• sisällytetään 2 artiklaan, jossa määritellään EAKR:n tarkoitus, erityinen sitoutumus niiden 
esteiden poistamisesta, joita vammaiset kohtaavat tavaroiden ja palvelujen 
saavuttamisessa ja rakennetussa ympäristössä.

• Ympäristö

Ehdotuksessa asetukseksi EAKR:sta osoitetaan kolmen tavoitteen kohdalla eräitä rahoitettavia 
vaihtoehtoja, kuten biologisen monimuotoisuuden ja luonnonsuojelun edistäminen 
(lähentymistavoitteen kohdalla) ja Natura 2000:een liittyvien infrastruktuurien kehittäminen 
(alueellista kilpailukykyä ja työllisyyttä koskevan tavoitteen osalta). Nämä nimenomaiset 
viittaukset biologiseen monimuotoisuuteen ja Natura -ohjelmaan ovat tervetulleita.

Koheesiopolitiikan ympäristönäkökohtien vahvistamiseksi ympäristön suojeluun ja 
parantamiseen olisi viitattava kaikissa asiaa koskevissa artikloissa.

Viittaus ”kestävään talouskehitykseen” 5 artiklan 2 kohdassa on kyseenalainen, koska Natura 
2000 -ohjelmaan tehtyjen investointien olisi tuotettava paitsi taloudellista hyötyä myös 
laajempaa yleistä hyötyä esimerkiksi terveyden ja koulutuksen aloilla. Tämän periaatteen 
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ilmentämiseksi olisi asianmukaisempaa käyttää termiä ”kestävä kehitys” kuin ”kestävä 
talouskehitys”.

• Alueiden välistä yhteistyötä koskeva tavoite

Tämän uuden tavoitteen rahoituspuitteet ovat 13,2 miljardia euroa. Komissio ehdottaa, että 
kyseinen summa jaetaan tasan valtioiden välisen ja rajatylittävän yhteistyön kesken. Osa 
jäsenvaltioista haluaisi lisätä rajatylittävään yhteistyöhön varattua summaa valtioiden väliseen 
yhteistyöhön varatun summan kustannuksella.  

Komission ehdotus on kannatettava. Varojen jakamista tasan rajatylittävän yhteistyön ja 
valtioiden välisen yhteistyön välillä olisi jatkettava edelleen. On lisäksi huomattava, että 
vertailtaessa Interreg-yhteisöaloitteelle myönnettyjä varoja (4,875 miljardia euroa) 
rajatylittävälle yhteistyölle vastedes myönnettäviin varoihin, rajatylittävälle yhteistyölle 
myönnettyjä varoja on jo huomattavasti lisätty.

• Keskustelu rahoitusnäkymistä

Mitä tulee rahoitusnäkymistä käytävään keskusteluun, josta koheesiopolitiikan tulevaisuus 
riippuu, on tärkeää tukea Euroopan komission ehdotusta 1,24 prosentin ylärajasta suhteessa 
EU:n BKT:hen. Perustamissopimuksen 158 artiklassa määriteltyjä tavoitteita ajatellen tämä 
on tärkeää vahvan ja asianmukaisesti rahoitetun Euroopan aluepolitiikan takaamiseksi.


