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I. Mietinnön aiheet ja tavoitteet

Rakennepolitiikan vaikutuksia ja seurauksia koskevan mietinnön päätavoitteet ovat seuraavat:

• ottaa osaa keskusteluun neljännestä koheesiokertomuksesta, jonka komissio esittelee 
24.–25. toukokuuta 2007 Leipzigissä;

• kiinnittää huomiota vaikutuksiin, joita rakennepolitiikalla on talouskasvuun ja uusien 
työpaikkojen luomiseen, sekä sen ratkaisevaan asemaan Lissabonin strategian 
tavoitteiden saavuttamisessa ja uuteen koheesiopolitiikkaan sisältyvien strategisten 
suuntaviivojen soveltamisessa;

• korostaa, kuinka tärkeää on kehittää yhdennetty rakennepolitiikka, jossa rakenne- ja 
koheesiorahastojen toiminta yhdistetään johdonmukaisesti osaksi yhteisön muuta 
politiikkaa; 

• edistää koheesiopolitiikan näkyvyyttä lisääviä toimia;

• esittää uuden koheesiopolitiikan täytäntöönpanoa koskevia suosituksia, jotta sen 
vaikutukset Euroopan eri alueisiin olisivat optimaaliset.

Tarkasteltaessa koheesiopolitiikan vaikutuksia Euroopan unioniin (EU) on erotettava 
toisistaan taloudelliset, sosiaaliset ja alueelliset vaikutukset sekä hyvään hallintotapaan 
kohdistuvat vaikutukset.

I. Taloudelliset vaikutukset
Mietinnössä pyritään edistämään tavoitteita, joilla voidaan maksimoida rakennerahastojen 
taloudelliset vaikutukset uudella ohjelmakaudella 2007–2013. Tarkasteltavina ovat seuraavat 
kysymykset:

1. Rakennerahastojen panos EU:n eri alueiden taloudelliseen lähentymiseen
Koheesiopolitiikan päätavoitteena on kaventaa EU:n eri alueiden BKT-tasojen välisiä eroja. 
Tavoite on jo saavutettu joillakin alueilla, mutta myös päinvastaisia esimerkkejä on edelleen 
riittämiin. Samalla kun jäsenvaltioiden BKT-tasot lähenevät toisiaan, samojen valtioiden eri 
alueiden väliset erot kasvavat. Lisäksi tavoitteena on varmistaa, että alueellinen kasvu on 
vakaata ja hallittua, jotta talous ei joutuisi epätasapainoon.

2. Rakennerahastojen panos investointien houkuttelemiseen
Rakennerahastojen rahoitusosuus on rajattu 4 prosenttiin suhteessa jäsenvaltioiden BKT:hen, 
mutta niiden vaikutus investointeihin on paljon suurempi. Yhteisrahoitustoiminnalla lisätään 
julkista rahoitusta ja houkutellaan yksityisiä investointeja. Esimerkiksi JEREMIE-aloitteella 
pk-yrityksiä autetaan hankkimaan rahoitusta eri lähteistä.

3. Kilpailukyvyn vahvistaminen
Rakennerahastot tukevat alueiden kilpailukyvyn vahvistamista erityisesti tavoitteen 2 
mukaisilla toimenpiteillä (”talouskehitys ja kilpailukyky”). Lissabonin strategia tarjoaa 
perustan kilpailukyvyn vahvistamiselle yhteisössä, ja sen mukaan tätä uuteen 
koheesiopolitiikkaan sisältyvää strategiaa ohjaillaan pääasiassa yhteisön strategisilla 
suuntaviivoilla ja osoittamalla varoja Lissabonin strategian mukaiseen toimintaan.
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4. Alueiden innovaatiokapasiteetin parantaminen ja eurooppalaisen tutkimusalueen 
sekä tutkimustoiminnan vahvistaminen

Innovointi muodostaa kilpailukykyisen talouden perustan. EU tukee innovointia monin eri 
tavoin. Pääasiallisia välineitä innovoinnin lisäämiseksi ovat kilpailukyvyn ja innovoinnin 
puiteohjelma sekä tutkimuksen seitsemäs puiteohjelma. Esimerkkeinä Euroopan komission 
tukemista innovaatioverkostoista ja -aloitteista voidaan mainita ”Pro Inno Europe” -aloite ja 
Euroopan innovatiivisten alueiden verkosto. Rakennepoliittisten välineiden on oltava 
mahdollisimman yhdenmukaisia näiden yhteisön välineiden kanssa, jotta niistä saataisiin 
synergiaetuja.

II. Sosiaaliset vaikutukset
Mietinnössä ehdotetaan myös toimia, joilla pyritään optimoimaan rakennepolitiikan 
sosiaaliset vaikutukset uudella ohjelmakaudella.

1. Euroopan työllisyysstrategian täytäntöönpano
Euroopan työllisyysstrategian päätavoitteita ovat täystyöllisyys, työn laatu ja tuottavuus sekä 
alueellinen ja sosiaalinen yhteenkuuluvuus ja osallisuus. Euroopan sosiaalirahastolla on 
keskeinen asema työllisyysstrategian täytäntöönpanossa.

2. Uusien työpaikkojen luominen
Rakennerahastot osallistuvat merkittävällä panoksella uusien työpaikkojen luomiseen.
Työttömyysasteen supistuminen tavoite 2 -alueilla ylitti keskimäärin 1 prosentilla EU:n 
muiden alueiden luvut vuosina 1995–2000, vaikkakaan aina ei ollut kyse pysyvästä 
työllistämisestä. Onkin kiinnitettävä huomiota myös siihen, että uudet työpaikat olisivat 
laadukkaita ja pysyviä.

3. Sosiaalisen syrjäytymisen ehkäiseminen
Jotkin väestöryhmät ovat alttiimpia sosiaaliselle syrjäytymiselle. Euroopan sosiaalirahasto on 
tukenut toimia, joilla helpotetaan heikommassa asemassa olevien väestöryhmien, vammaisten, 
naisten jne. pääsyä työmarkkinoille. Uudella ohjelmakaudella nämä tavoitteet on sisällytetty 
kautta linjan osaksi kaikkia politiikan osa-alueita ja toimia.

III. Alueelliset vaikutukset
Alueellinen yhteenkuuluvuus on otettu aiempaa kattavammin huomioon Euroopan unionin 
perustuslakiluonnoksessa. Mietintöön sisältyvien suositusten muotoilussa on kuitenkin ollut 
lähtökohtana se, kuinka uudessa koheesiopolitiikassa voitaisiin korostaa alueellisten 
vaikutusten merkitystä, vaikka perustuslakia ei hyväksyttäisikään.

1. Syrjäytymiselle alttiimpien alueiden kulkuyhteyksien parantaminen
Alueet, joilla on erityisiä maantieteellisiä ominaispiirteitä, kuten syrjäseudut, saaret, 
vuoristoiset alueet ja harvaan asutut alueet, kärsivät huonoista kulkuyhteyksistä taloudellisiin 
ja yhteiskunnallisiin keskuksiin. On myös muita alueita, jotka kärsivät syrjäisestä sijainnista.
Kulkuyhteyksiin liittyvät ongelmat pahentavat väestökatoon ja väestön ikääntymiseen liittyviä 
ongelmia sekä heikentävät yleishyödyllisiä palveluita.

2. Kaupunkiulottuvuus ja monikeskuksisten kaupunkiseutujen luominen
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Kaupunkien epätasainen alueellinen jakautuminen pahentaa keskusalueiden ruuhkautumiseen 
liittyviä ongelmia ja vaikuttaa siten kielteisesti elämänlaatuun, elinkustannuksiin, sosiaaliseen 
tasa-arvoon ja ympäristöön kaupungeissa. Komissio on jo ehdottanut joitakin ratkaisuja näihin 
ongelmiin kaupunkialueiden merkitystä koskevassa tiedonannossaan1. Taloudellisen 
toiminnan keskittymisellä muutamiin keskuksiin on kuitenkin kumuloituvia kielteisiä 
vaikutuksia. Uusissa jäsenvaltioissa pääkaupunkien kasvu on huomattavaa, vaikka kyseisten 
valtioiden väkiluku laskee. 

3. Alueellisen tasapainon luominen kaupunki- ja maaseutualueiden välille
Suurkaupunkialueiden ja muun maan talouskehityksessä on edelleen suuria eroja erityisesti 
uusissa jäsenvaltioissa. Maaseutualueiden kehittämisen lähtökohdaksi on otettava yhteydet 
kaupunki- ja maaseutualueiden välillä.

4. Tasapainoisen väestökehityksen edistäminen Euroopan eri alueilla
Alueet, joilla on huonot kulkuyhteydet ja kehittymätön infrastruktuuri, kärsivät väestökadosta 
ja väestön ikääntymisestä. Työvoima keskittyy suurkaupunkeihin. Koheesiopolitiikalla 
voidaan vaikuttaa välillisesti väestökehitykseen parantamalla syrjäisten alueiden 
infrastruktuureja. Hyväpalkkaisten palvelualan työpaikkojen luomisella on ratkaiseva 
merkitys sille, että useammat nuoret päättävät jäädä maaseudulle.

5. Euroopan taloudellisen ja sosiaalisen yhdentymisen lujittaminen
Euroopan laajuisten verkkojen rakentaminen, syrjäseutujen kulkuyhteyksien parantaminen, 
eurooppalaisen tutkimusalueen laajentaminen ja monet muut rakennerahastoista rahoitettavat 
toimet vaikuttavat myönteisesti Euroopan taloudelliseen ja sosiaalisen yhdentymiseen. 
Lisäarvo, joka saadaan Euroopan tasolla harjoitettavasta aluepolitiikasta suhteessa 
kansalliseen aluepolitiikkaan, perustuu nimenomaan siihen, että sillä voidaan edistää 
Euroopan alueellista ja sosiaalista yhdentymistä.

6. Alueiden kulttuuriperinnön säilyttäminen
Kulttuurien monimuotoisuus ja erilaisten vaikutteiden sulautuminen toisiinsa ovat valtava 
rikkaus Euroopalle. Euroopan jokaisella alueella on omat tapansa, arkkitehtuurinsa, kielensä 
ja kulttuuripiirteensä. Aluepoliittisilla toimilla tuetaan niiden säilyttämistä ja mahdollistetaan, 
että koko EU:n alue pysyy myös tulevaisuudessa elinvoimaisena alueena, jolla voidaan asua 
ja työskennellä.

IV. Hyvään hallintotapaan kohdistuvat vaikutukset
Mietinnössä painotetaan rakennepolitiikan vaikutuksia hyvään hallintotapaan ja esitetään 
suosituksia niiden vahvistamiseksi.

1. Hallintokapasiteetin vahvistaminen
Euroopan aluepolitiikan täytäntöönpano edellyttää tietynlaista hallintokapasiteettia ohjelmien 
ja hankkeiden hallinnoimiseksi pitkällä aikavälillä. Valmistautuessaan liittymään EU:hun 
uudet jäsenvaltiot toteuttivat monenlaisia toimia hallintokapasiteettinsa vahvistamiseksi.
Tämä hallintokapasiteetin luomiseen tähtäävä prosessi ei ole suinkaan päättynyt, vaan sitä on 

  
1 Komission tiedonanto ”Koheesiopolitiikka ja kaupungit: kaupungit ja taajamat alueiden kasvun ja työllisyyden 
edistäjinä”, 13.7.2006.
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jatkettava osana uuden aluepolitiikan täytäntöönpanoa.

2. Suurten infrastruktuurihankkeiden jatkuvuuden varmistaminen monivuotisella 
ohjelmasuunnittelulla

Aluekehitysohjelmiin sovellettavalla monivuotisella strategisella ohjelmasuunnittelulla ja 
täydentävyysperiaatteen soveltamisella on voitu parantaa suurten julkisten hankkeiden 
jatkuvuutta. Näillä eri yhteistyökumppaneiden välisillä monivuotisilla sitoumuksilla voidaan 
parantaa pitkällä aikavälillä hankkeiden rahoitusta. Joitakin suuria infrastruktuurihankkeita on 
kuitenkin jäänyt kesken, koska yhteistyökumppanit eivät ole pitäneet kiinni 
rahoitussitoumuksistaan.

3. Julkisen päätöksenteon demokratisointi yhteistyöperiaatteen avulla
Yhteistyöperiaatteen soveltaminen valmisteluvaiheesta aina toimenpiteiden 
toteutusvaiheeseen asti on mahdollistanut julkisten toimien demokratisoinnin. Euroopan 
komission sekä jäsenvaltioiden toimivaltaisten keskus-, alue- ja paikallisviranomaisten 
välinen tiivis yhteistyö, johon myös talouselämän eturyhmät ja työmarkkinaosapuolet 
osallistuvat, tehostaa aluepolitiikkaa. Suunnitellut toimet vastaavat näin paremmin alueiden 
tai tiettyjen ryhmien tarpeita.

4. Rajatylittävän ja valtioiden välisen yhteistyön lisääminen (hyvien käytäntöjen 
vaihto)

Uuden koheesiopolitiikan tavoitteena on myös edistää alueellista yhteistyötä, vaikkakin tähän 
tarkoitukseen on varattu erittäin vähän rahoitusta. Rajatylittävä yhteistyö lähentää kansallisten 
rajojen toisistaan erottamia naapurialueita toisiinsa. Tästä aluekehityspolitiikan ulottuvuudesta 
saadaan erittäin suuri lisäarvo, sillä sitä ei voida korvata kansallisella politiikalla.
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5. Koheesiopolitiikan näkyvyyden parantaminen lisää kansalaisten sille antamaa 
tukea

Monissa tutkimuksissa todetaan, että koheesiopolitiikka on yhteisön näkyvintä ja alueisiin 
voimakkaimmin vaikuttavaa politiikkaa. Valtaosa rakennerahastojen vaikutuspiiriin 
kuuluvilla alueilla asuvasta väestöstä on tietoinen rahastojen myönteisestä vaikutuksesta.
Koheesiopolitiikalla on sen vuoksi keskeinen rooli yhteisön politiikan lähentämisessä 
kansalaisiin, mikä puolestaan lisää yleisesti EU:n kannatusta kansalaisten keskuudessa.
Rakennerahastoista rahoitettavien alueellisten toimien näkyvyyden varmistamiseksi on 
tärkeää, että tukijoista annetaan tietoja julkisuuteen.

EHDOTUKSET:

• Olisi perustettava seurantakeskus, joka tarkkailee yhteisön politiikan vaikutuksia 
yhteenkuuluvuuteen sekä vaihtaa ja levittää hyviä käytäntöjä siitä, kuinka 
koheesiotavoite olisi nivottava osaksi politiikan muotoilua ja täytäntöönpanoa.  

• Olisi korostettava sitä, että yhteisön rakennepolitiikasta saadaan lisäarvoa myös 
taloudellisen ja sosiaalisen yhdentymisen syventymisen muodossa.

• Komission olisi tutkittava, mitkä kansalliset ja yhteisön toimintatavat edistävät 
alueiden lähentymistä, ja laadittava tiedonanto kyseisestä aiheesta.

• Komission olisi analysoitava uuden koheesiopolitiikan väliarvioinnin yhteydessä 
vuonna 2009 rakennerahastojen panosta yksityisten investointien houkuttelemiseen 
sekä uusien täytäntöönpanovälineiden kilpailukykyä parantavia vaikutuksia uuden 
koheesiopolitiikan puitteissa.

• Komissiota olisi kannustettava tutkimaan uusia tapoja yhdistää rakennepoliittiset 
välineet muihin sellaisiin yhteisön välineisiin, joiden tarkoituksena on maksimoida 
tutkimus- ja innovaatiotoiminnan edistämisestä saatavat synergiaedut.

• Komission olisi tutkittava, onko Ahon raportissa1 esitetty ehdotus, jonka mukaan 
vähintään 20 prosenttia rakennerahastojen varoista olisi suunnattava tutkimus- ja 
kehitystyöhön ja innovointiin, toteuttamiskelpoinen, ja olisiko tutkimus- ja 
kehitystyölle sekä innovoinnille aiheellista vahvistaa määrällisiä tavoitteita. 

• Komission olisi varmistettava, että tutkimus- ja kehitystyötä sekä innovointia 
koskeville yhteisön tukiohjelmille, erityisesti tutkimuksen seitsemännelle 
puiteohjelmalle ja kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelmalle, vahvistetaan 
mitattavissa olevia vaikutustavoitteita.

• Pk-yritysten harjoittaman innovoinnin lisäämiseksi eurooppalaisille ohjelmille olisi 
vastedes nimitettävä teknologiakoordinaattori, joka vauhdittaa ja helpottaa yritysten 
innovointitoimintaa tuilla ja Euroopan laajuisilla ohjelmilla, sillä pk-yritykset eivät 
usein edes ole sisäistäneet innovaatiotoiminnan välttämättömyyttä. 
Teknologiakoordinaattori voisi osallistua alueellisiin hankkeisiin sekä 
teknologiapuistojen, klustereiden, verkostojen jne. toimintaan. 

• Komission ja jäsenvaltioiden olisi laajennettava Euroopan sosiaalirahaston osuutta 

  
1 Hampton Courtin huippukokouksen päätöksellä perustetun tutkimus- ja kehitystyötä sekä innovointia 
käsitelleen riippumattoman asiantuntijaryhmän raportti, tammikuu 2006.
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Euroopan työllisyysstrategian toteutuksessa ja tiivistettävä näiden keskinäistä 
yhteyttä.

• Komission olisi saatava kattavampia tietoja rakennerahastojen avulla luotujen 
työpaikkojen laadusta

• Joidenkin väestöryhmien sosiaalisen syrjäytymisen välttämiseksi komission ja 
jäsenvaltioiden olisi kiinnitettävä erityishuomiota sellaisten tavoitteiden 
saavuttamiseen, jotka on sisällytetty kautta linjan osaksi kaikkia politiikan osa-alueita 
ja toimia (pääsy työmarkkinoille, sukupuolten tasa-arvo jne.).

• Komissiota, jäsenvaltioita ja alueita, erityisesti lähentymistavoitealueita, olisi 
kehotettava rahoittamaan ensisijaisesti toimenpiteitä, joilla edistetään 
monikeskuksisten kaupunkiseutujen luomista, jotta kaupunkitaajamien alueelliset erot 
eivät kasvaisi.

• Komissiota, jäsenvaltioita ja alueita olisi kannustettava tutkimaan, mitkä välineet 
soveltuvat parhaiten alueellisen tasapainon luomiseen kaupunki- ja 
maaseutualueiden välille sekä edistävät samalla hyvien käytäntöjen vaihtoa.

• Komissiota, jäsenvaltioita ja alueita olisi kehotettava tukemaan ja edistämään uusien 
teknologioiden kehittämiseen liittyvän taloudellisen toiminnan harjoittamista 
maaseutualueilla, sillä kyseinen toiminta ei edellytä sijaintia suurten 
kaupunkikeskusten läheisyydessä.

• Komissio olisi tutkittava, voitaisiinko jo aloitettujen, EU:n rahoittamien hankkeiden 
jättämisestä kesken määrätä nykyistä useammissa tapauksissa seuraamuksia.

• Raportissa korostetaan koheesiopolitiikkaan sisältyvän rajatylittävän ja valtioiden 
välisen yhteistyön merkitystä ja kehotetaan hallintoviranomaisia lisäämään sitä 
luomalla yhteistyöverkostoja.

• Komission olisi tutkittava soveltamisasetuksen mukaisesti, millä toimenpiteillä 
voitaisiin lisätä sekä suurten infrastruktuurihankkeiden että pienten hankkeiden 
puitteissa toteutettavien toimien näkyvyyttä.


