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1. Tausta

Koheesiorahasto1 perustettiin vuonna 1993 Maastrichtin sopimuksella unionin talous- ja 
rahaliiton valmistelun yhteydessä. Talous- ja rahaliittoon osallistuakseen jäsenvaltioiden on 
vähennettävä julkistalouden alijäämäänsä ja pidettävä julkinen velkansa kurissa. Köyhimpien 
maiden on puolestaan tehtävä huomattavia ponnistuksia päästäkseen kehittyneimpien 
naapurimaidensa tasolle ja lisätäkseen kasvukykyään. Niinpä koheesiorahasto perustettiin, 
jotta köyhimmät valtiot voisivat edistyä lähentymisperusteiden saavuttamisessa ja jatkaa 
samalla infrastruktuureihin investoimista koheesiorahaston myöntämän tuen turvin. 

Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 161 artiklan 2 kappaleessa määrätään, että 
”Neuvoston (…) perustama koheesiorahasto osallistuu ympäristöalan hankkeiden 
rahoittamiseen sekä Euroopan laajuisten verkkohankkeiden rahoittamiseen liikenteen 
infrastruktuurin alalla.”

Tavoitteena on näin ollen luoda rahasto, joka täydentää muita alueelliseen kehittämiseen 
tarkoitettuja yhteisön välineitä ympäristöalalla ja yleistä etua palvelevan 
liikenneinfrastruktuurin osalta. Tällä edistetään taloudellista ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta 
sekä solidaarisuutta jäsenvaltioiden välillä.

Euroopan parlamentti on aina puolustanut koheesiorahaston tärkeyttä ja olemassaoloa sekä 
tuonut esille sen panosta Euroopan taloudelliseen kasvuun.

Ainoastaan ne jäsenvaltiot ovat tukikelpoisia, joiden bruttokansantulo (BKTL) asukasta 
kohden on alle 90 prosenttia yhteisön keskiarvosta ja joissa on otettu käyttöön ohjelma 
perustamissopimuksen 104 artiklassa määriteltyjen talouden lähentymisperusteiden 
täyttämiseksi.

EU:n laajenemisesta 1. toukokuuta 2004 lähtien koheesiorahastosta maksetaan tukea 
kymmenelle uudelle jäsenvaltiolle samoin kuin niille kolmelle vanhalle jäsenvaltiolle 
(Espanjalle, Portugalille ja Kreikalle), jotka saavat koheesiorahaston tukea kauden 2000–2006 
loppuun saakka. Irlanti ei ole enää saanut tukea 1. tammikuuta 2004 lähtien. Euroopan 
komission (Eurostatin) ennusteen mukaan Espanja ei täytä koheesiorahaston 
kelpoisuuskriteerejä 1.1.2007 lähtien.

2. Koheesiorahastoa koskevan asetusehdotuksen esittely

Komissio ennakoi kolmannessa taloudellista ja sosiaalista koheesiota koskevassa 
kertomuksessaan2 ja ehdotuksessaan koheesiopolitiikan uudistamista koskevaksi 
yleisasetukseksi3, että ohjelmakaudella 2007–2013 koheesiopolitiikan ensisijaiset tavoitteet 
on keskitettävä kolmeen perustavoitteeseen, jotka ovat lähentyminen, kilpailukyky ja 
yhteistyö. 

  
1 Asetus (EY) N:o 1164/94, sellaisena kuin se on muutettuna asetuksilla (EY) N:o 1264/1999 ja 
(EY) N:o 1265/99.
2 Euroopan komission tiedonanto. Kolmas taloudellista ja sosiaalista koheesiota käsittelevä kertomus. 
KOM(2004)0107 lopullinen, 17.2.2004.
3 KOM(2004)0492
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Koheesiorahastoa koskeva asetusehdotus on erityisasetus, joka täydentää rakenne- ja 
koheesiorahastoista annettuja yleisiä määräyksiä. 

Tämän asetuksen tarkoituksena on täsmentää koheesiorahaston tehtävät ja sen toimien 
täytäntöönpanoa koskevat yksityiskohtaiset säännöt erityisesti tuen ehdollisuuden ja rahaston 
toiminta-alan osalta.

Komissio ehdottaa, että rahastolle myönnetään 62,99 miljardia euroa ohjelmakaudeksi 2007–
2013 – eli 23,86 prosenttia lähentymistavoitteeseen varatusta summasta1 – mikä on 
huomattavasti enemmän kuin ohjelmakaudeksi 2000–2006 myönnetyt 18 miljardia euroa.

Edellytykset tuen saamiselle koheesiorahastosta (yleisasetusehdotuksen 5 artiklan 3 
kohta2)

Samoin kuin ohjelmakaudella 2000–2006, ainoastaan ne jäsenvaltiot ovat tukikelpoisia, 
joiden bruttokansantulo (BKTL) asukasta kohden on alle 90 prosenttia yhteisön keskiarvosta 
ja joilla on ohjelma perustamissopimuksen 104 artiklassa tarkoitettujen taloudellisten 
lähentymisperusteiden täyttämiseksi. Kyseiset perusteet ovat: 
- julkisten menojen hallitseminen:  Jäsenvaltio ei ole oikeutettu koheesiorahaston tukiin, 

jos sen julkistalouden alijäämä on liiallinen (yli 3 prosenttia kansallisesta BKT:sta)
- talous- ja rahaliiton yhteydessä määriteltyjen talouden lähentymisperusteiden 

kunnioittaminen (vakaus- ja kasvusopimus)

Toiminta-ala (asetusehdotuksen 2 artikla)

Euroopan laajuiset liikenneverkot, erityisesti Euroopan yhteistä etua koskevat hankkeet ja 
ympäristöön liittyvät infrastruktuurit, ovat edelleen koheesiorahaston ensisijaisia 
avustuskohteita. Asetuksen tuoma uudistus on, että Göteborgissa asetettujen tavoitteiden 
mukaisesti lisätään koheesiorahaston panostusta kestävään kehitykseen. Näin ollen 
koheesiorahastosta voidaan vastedes rahoittaa muuhunkin kuin Euroopan laajuisiin 
verkkoihin liittyviä liikennehankkeita, jotka liittyvät rautateihin, joki- ja meriliikenneväyliin, 
multimodaalisiin liikenneohjelmiin, kestävään kaupunkiliikenteeseen ja aloihin, jotka 
edistävät kestävää kehitystä ja joissa on ympäristöulottuvuus, kuten energiatehokkuuden ja 
uudistuvien energialähteiden avainaloilla.

Rahaston tuen ehdollisuus (asetusehdotuksen 4 artikla)

Nykyisessä järjestelmässä sallitut rajat ylittävä julkistalouden alijäämä johtaa rahoitustuen 
maksamisen keskeyttämiseen, jolloin meneillään olevat hankkeet keskeytyvät välittömästi.

Uudessa asetuksessa liiallisen alijäämän seurauksena keskeytetään ainoastaan 
maksusitoumukset seuraavan vuoden tammikuun ensimmäisestä päivästä alkaen, ellei 
kyseinen jäsenvaltio ole ryhtynyt tehokkaisiin toimiin neuvoston todettua, että sen julkisen 

  
1 Tavoite 1:een (lähentyminen) varataan 78,5 prosenttia kolmelle tavoitteelle myönnetyistä varoista eli 
264 miljardia euroa. Tavoite 2:een (alueiden kilpailukyky ja työllisyys) varataan 17,2 prosenttia eli 
57,9 miljardia euroa ja tavoite 3:een (alueiden välinen yhteistyö) 3,94 prosenttia eli 13,2 miljardia euroa.
2 KOM(2004)0492
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talouden alijäämä on liiallinen. Maksusitoumusten keskeyttäminen johtaa tulevien, ei 
meneillään olevien, hankkeiden perumiseen. Keskeyttäminen päättyy, kun neuvosto samojen 
edellytysten perusteella katsoo, että kyseinen jäsenvaltio on toteuttanut korjaavat 
toimenpiteet, joiden ansiosta alijäämä on jälleen perustamissopimuksen ja neuvoston 
päätösten mukainen.

Yksinkertaistaminen (yleisasetusehdotuksen 33 ja 38 artikla)

Aluepolitiikan toteuttamista yksinkertaistettaessa koheesiorahaston tukitoimet sisällytetään 
rakennerahastojen monivuotisiin ohjelmiin ja niitä koskevat samat yleiset periaatteet1kuin 
rakennerahastoja. 

Tulevaisuudessa koheesiorahaston on tarkoitus osallistua yhdessä EAKR:n (Euroopan 
aluekehitysrahasto) kanssa hajautetusti hallinnoituihin monivuotisiin investointiohjelmiin. 
Koheesiorahastosta rahoitetaan ensisijaisia tavoitteita sen sijaan, että tuettavista hankkeista 
tehtäisiin yksittäin päätökset komissiossa. Rahoitus ulotetaan suurhankkeisiin, joiden arvo on 
yli 25 miljoonaa euroa ympäristöhankkeiden osalta ja yli 50 miljoonaa euroa muiden 
hankkeiden osalta.

Yhteisön rahoitusosuus ja ennakkorahoitus (yleisasetusehdotuksen 51 ja 91 artikla)

Koheesiorahaston rahoittama osuus on rajattu 85 prosenttiin kunkin ohjelman toimintalinjan 
julkisesta rahoituksesta.

Kun komissio on tehnyt toimenpideohjelman osalta päätöksen rahastojen rahoitusosuuden 
hyväksymisestä, se maksaa ennakkomaksun jäsenvaltion nimeämälle elimelle. 
Ennakkomaksun määrä on kyseisen toimenpideohjelman osalta 10,5 prosenttia 
koheesiorahaston rahoitusosuudesta.

3. Huomautuksia ja ehdotuksia

Täytäntöönpanosääntöjen vuosina 1993–2003 tapahtuneen kehittymisen ansiosta 
koheesiorahaston toiminnan toteuttaminen muuttuu huomattavasti ohjelmakaudella 2007–
2013. Jo vuonna 1999 toteutettu merkittävä uudistus muutti koheesiorahaston sääntöjä ja johti 
strategisemman lähestymistavan käyttöönottoon sekä paransi hankkeiden sääntelyä, 
hallinnointia ja rahoituksen valvontaa. Viimeksi kuluneiden vuosien aikana koheesiorahaston 
säännöt ovat siis jo lähestyneet rakennerahastojen sääntöjä, minkä vuoksi komission uudessa 
ehdotuksessa koheesiorahaston säännöt on yhdistetty rakennerahastojen sääntöihin. 
Yksinkertaistamisen pitäisi johtaa eri rahastojen tehokkaampaan hallinnointiin. 

Nykyiset ongelmat huomioon ottaen ja toiminnan parantamiseksi tulevaisuudessa olisi 
kuitenkin suositeltavaa määritellä nimenomaan suurhankkeita koskevat säännöt. 
Suurhankkeet ovat koheesiorahaston tärkein toimintaväline, ja niistä säädetään 
koheesiorahastoa koskevan yleisasetusehdotuksen 38–40 artiklassa. Koheesiorahastoa 
koskevassa asetusehdotuksessa olisi tuotava esiin myös teknisen avun (tutkimusten, 

  
1 Monivuotinen ohjelmointi, kumppanuus, arviointi, täydentävyys, hallinto, varojen käytön seuranta ja arviointi, 
maksut ja varainhoidon valvonta, N+2 -sääntö.
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arviointien, asiantuntijaraporttien, tilastojen) rahoitus. Teknisestä avusta säädetään 
yleisasetusehdotuksen 43 artiklassa.

Synergian edistämiseksi koheesiorahastoa ja EAKR:a hallinnoidaan liikenteen ja ympäristön 
alojen infrastruktuurien osalta yhtenäisellä ohjelmatyöjärjestelmällä kaudella 2007-2013. 
Suurhankkeille, joiden kokonaiskustannukset ylittävät 25 miljoonaa euroa ympäristöalalla ja 
50 miljoona euroa muilla aloilla, tarvitaan komission erillinen hyväksyntä, mutta niitä 
hallinnoidaan niihin liittyvien ohjelmien puitteissa. Olisi suositeltavaa, että koheesiorahasto 
määrittelee kansallisissa puitteissa omat, EAKR:n tavoitteista erilliset ensisijaiset 
tavoitteensa. 

Koheesiorahaston rahoituspuitteiden kasvu 18 miljardista eurosta (kaudella 2000–2006) 
62,99 miljardiin euroon on merkittävää, kun ottaa huomioon, että yli puolet jäsenvaltioista 
saa tukea koheesiorahastosta. Koheesiorahaston toiminta-alan laajentaminen on jatkoa 
Göteborgin Eurooppa-neuvoston kestävän kehityksen tavoitteille, ja se mahdollistaa uusien 
jäsenvaltioiden huomattavan suuriin rahoitustarpeisiin vastaamisen liikenteen ja ympäristön 
alalla. Yhteisön rahoituksen on jakauduttava tasapainoisesti tukikelpoisten alojen eli 
ympäristön ja liikenteen välillä. Rahaston toiminnan joustavuuden kannalta on kuitenkin 
tärkeää, että rahoituksen jakautuminen sovitetaan kunkin jäsenvaltion tarpeisiin. 

Tämän asetusehdotuksen 3 artiklan 3 kohdassa suunnitellaan, että maan hankintaa ei 
rahoiteta, kun menojen määrä on yli 10 prosenttia kyseisen toimen tukikelpoisista 
kokonaiskustannuksista. On kuitenkin tarpeellista ottaa käyttöön joustolauseke, joka 
mahdollistaa poikkeusten myöntämisen tietyissä tapauksissa ja näin ollen antaa joustoa 
rahoittamiskelpoisten menojen määrittelyyn. 

Yksinkertaistamista ja tehokkaampaa hallintoa koskevat komission ehdotukset ovat 
tervetulleita muutoksia. Komission ehdotuksessa säädetään strategiapainotteisemmasta 
lähestymistavasta ohjelmatyöhön. Sen olisi perustuttava ”yhteisön koheesiopolitiikan 
strategisiin suuntaviivoihin” sekä komission ensisijaisiin tavoitteisiin ja uusiin kansallisiin 
strategisiin viitekehyksiin. Nämä viiteasiakirjat korvaavat nykyiset yhteisön tukikehykset 
(YTK) ja yhtenäiset ohjelma-asiakirjat (YOA) sekä ohjelma-asiakirjojen täydennykset. 

Tästä huolimatta olisi toivottavaa, että komissio laatisi ohjelmatyövaiheessa luettelon 
suuntaa-antavista ensisijaisista tavoitteista hankkeiden tulosten laatua ja arviointia varten 
sekä yhteisön rahoituksen tehokkuuden varmistamiseksi. 

”Palkkiojärjestelmästä” yhteisön laatu- ja suoritusvarauksen muodossa säädetään ainoastaan 
rakennerahastojen osalta (yleisasetusehdotuksen 20, 48, 49 artikla). Koheesiorahastolla on eri 
tavoite kuin rakennerahastoilla. Sen tavoitteena on tukea hankkeita tukea saavissa 
jäsenvaltioissa korvaamalla kansallisiin talousarvioihin sisältyviä menoja alueesta 
riippumatta. Koheesiorahastolla on erittäin suuri merkitys kaudella 2007–2013, kun otetaan 
huomioon, että laajentumisen seurauksena yli puolet jäsenvaltioista saa koheesiorahaston 
tukea. Lisäksi yhteisön rahoitus on kolme kertaa suurempi kuin edeltäneellä kaudella. Näin 
ollen on tärkeää, että koheesiorahaston panosta taloudellisen ja sosiaalisen 
yhteenkuuluvuuden alalla arvioidaan oikein ja että parhaiten suoriutuneita jäsenvaltioita 
palkitaan. 
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Jotta valtiot ja alueet saataisiin kilpailemaan keskenään, näyttää olevan tarpeellista ottaa 
käyttöön palkkiojärjestelmä, joka perustuisi pääasiassa kolmeen kriteeriin. Kriteerejä olisivat 
ehdotetun ja loppuunsaatetun hankkeen laatu, tukea saavan jäsenvaltion kyky käyttää 
koheesiorahaston myöntämät varat sekä hankkeen toteuttaminen. Palkkiojärjestelmään voisi 
kuulua muitakin kriteerejä, esimerkiksi hankkeen ylikansallisuus ja panostukset kestävän 
kehityksen edistämiseksi, naapurimaiden välinen yhteistyö ja toimenpiteiden koordinointi 
liikenteen ja ympäristön alalla, sysäykset uudistuvia energialähteitä koskevien hankkeiden 
käynnistämiseen tai ympäristöystävällinen jätteiden käsittely.

Tällä hetkellä koheesiopolitiikan suuntauksena on toissijaisuusperiaatetta soveltamalla 
vahvistaa asteittaisesti ja oikea-aikaisesti paikallisten toimijoiden asemaa. Paikallistason 
tekninen ja hallinnollinen täytäntöönpanokapasiteetti ei kuitenkaan aina ole riittävä 
paikallisten toimijoiden uutta asemaa ajatellen. Jotta kansalliset ja paikalliset viranomaiset 
hallinnoisivat paremmin myönnettyjä varoja, saattaisi olla hyödyllistä toteuttaa erityisiä 
liitännäistoimenpiteitä ja soveltaa hyviä toimintatapoja.

N+2 -säännön1 soveltaminen koheesiorahastoon, jota koskevat vastedes samat säännöt kuin 
EAKR:a ja ESR:a, tarjoaa mahdollisuuden kannustaa koheesiorahaston myöntämien varojen 
nopeaan käyttöön. Nykyisestä vaiheesta saatu kokemus osoittaa, että tämä sääntö 
kurinalaistaa tehokkaasti hankkeiden huolellista ja täsmällistä valmistelua ja 
rakennerahastojen hallinnointia.  On kuitenkin välttämätöntä seurata tarkasti N+2 -säännön 
soveltamista niihin koheesiorahaston toimenpiteisiin, jotka ovat luonteeltaan erilaisia kuin 
rakennerahastojen toimenpiteet. 

Koheesiorahaston tulevaisuudesta käytävässä keskustelussa osa kannattaa järjestelmää, 
jonka turvin tuki lopetetaan asteittain (”phasing out”), samalla tavalla kuin 
rakennerahastoille on jo suunniteltu. Vaikka tämäntyyppisen järjestelmän soveltaminen on 
taloudellisesti ja teknisesti huomattavan ongelmallista, siirtymäajan tuki sopisi myös niille 
valtioille, jotka eivät laajentumisen aiheuttaman tilastollisen muutoksen takia enää saa tukea 
koheesiorahastosta.

  
1 Käyttämättömät määrärahat vapautetaan sitoumusta seuraavan toisen vuoden päättyessä (yleisasetusehdotuksen 
92–96 artikla).


