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I. Aiheen rajaus ja määritelmä "Tulevat laajentumisprosessit"
Euroopan parlamentti vaati jokin aika sitten usean ryhmän voimin laajentumisstrategiaa 
koskevassa mietinnössä kiinnittämään tulevien laajentumisten yhteydessä enemmän huomiota 
yhteisön vastaanottokapasiteettiin.1 Jokaisen laajentumisen edellytyksenä on oltava riittävät 
taloudelliset resurssit. Vaatimus on merkittävä nimenomaan Euroopan unionin 
rakennepolitiikan kannalta. Myös Euroopan komissio vaati 8. marraskuuta 2006 esittämässään 
laajentumisstrategiassa, että ennen tulevia laajentumisia on analysoitava tarkkaan niiden 
vaikutukset EU:n talousarvioon.2

Rakennepolitiikka on yksityiskohtaisen tarkastelun kohteena myös vuosille 2008/2009 
sovitun EU:n talousarvion tarkistamisen (komission tarkistuskertomus on tarkoitus julkistaa 
vuoden 2009 alussa) takia. Koska tehokkuusajattelua käsiteltiin talousarviota 2007–2013 
koskevassa toimielinten välisessä sopimuksessa, tullaan juuri rakenne- ja aluepolitiikasta 
yhtenä suurimmista budjettikohdista keskustelemaan erittäin intensiivisesti.3

Valiokunta-aloitteisessa mietinnössä käsitellään sitä, miten EU:n laajentuminen 
tulevaisuudessa vaikuttaa koheesiopolitiikan tehokkuuteen ja millainen politiikan on 
tulevaisuudessa oltava, jotta voidaan edelleen saavuttaa halutut tasoitus- ja kasvulähtöiset 
vaikutukset.
Mietinnössä analysoidaan tulevina laajentumisina Romanian ja Bulgarian liittymistä, mikä –
edellyttäen kansallisia suostumuksia – tapahtuu 1. tammikuuta 2007. Nämä liittymiset eivät 
tosin muodollisesti ole "tulevia laajentumisia", koska tämä laajentumiskierros on jo huomioitu 
uusissa, ohjelmakautta 2007–2013 koskevissa rahoitusnäkymissä. Silti on erityisesti alue- ja 
rakennepolitiikan kannalta otettava huomioon, että näiden maiden talouden vaatimattoman 
koon tilastollista vaikutusta muiden alueiden tukikelpoisuuteen ei tähän mennessä ole laskettu 
ja että sillä on vaikutusta vasta vuodesta 2014 lähtien.

Käsite "tulevat laajentumiset" koskee lisäksi valtioita, joilla on virallinen ehdokasasema ja 
joiden kanssa EU on jo avannut liittymisneuvottelut, vaikkakin niiden tulos on avoin, eli
Turkki ja Kroatia. Molemmat maat kuuluvat niin kutsutun liittymistä valmistelevan tuen, 
IPA:n (Instrument for Pre-accession Assistance) saajiin.4

Lisäksi Länsi-Balkanin muita valtioita (entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia, Albania, 
Bosnia ja Hertsegovina, Montenegro, Serbia (Kosovo mukaan luettuna)) pidetään 
mahdollisina ehdokasvaltioina. Myös ne saavat jo EU:hun liittymistä valmistelevaa IPA-
tukea. Makedonia esitti 22. maaliskuuta 2004 hakemuksen liittyä Euroopan unionin jäseneksi, 
ja se on toistaiseksi ainoa Länsi-Balkanin maa, jolla on ehdokasvaltion asema.5 Analyysi 
kattaa siis Romanian ja Bulgarian sekä kaikki liittymistä valmistelevaa tukea saavat valtiot. 
Niitä kutsutaan yhteisellä nimellä "ehdokasvaltiot".
Muita valtioita, joiden kanssa EU on solminut kumppanuussopimuksia (Ukraina, Venäjä) tai 

  
1 "Mietintö laajentumista koskevasta komission strategia-asiakirjasta vuodeksi 2005" P6_TA-PROV(2006)0096, 
täysistuntoäänestys 16.3.2006.
2 "Enlargement Strategy and Main Challenges 2006 – 2007", komission tiedonanto KOM(2006)0649, 8.11.2006.
3 Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välinen toimielinten sopimus talousarviota koskevasta 
kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta (Virallinen lehti 2006/C 139/01).
4 "Auswirkungen der künftigen Erweiterungen auf die Wirksamkeit der Kohäsionspolitik", rakenne- ja 
koheesiopolitiikan toimialayksikön tiedonanto, 31.7.2006; PE 375.308.
5 "Auswirkungen der künftigen Erweiterungen auf die Wirksamkeit der Kohäsionspolitik", rakenne- ja 
koheesiopolitiikan toimialayksikön tiedonanto, 31.7.2006; PE 375.308.
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jotka ovat mukana eurooppalaisessa naapuruuden ja kumppanuuden välineessä (ENPI), 
ei mietinnössä käsitellä, koska niitä pidetään mahdollisina ehdokasvaltioina vain erittäin 
pitkällä aikavälillä.

II. Tulevan aluepolitiikan edellytykset
Lähentämisen edistyminen EU:ssa
Yhteisön koheesiopolitiikka on saavuttanut huomattavaa menestystä. Esimerkillisenä pidetään 
EU:n etelään laajenemisen saamaa tukea. Sen yhteydessä osittain rakennerahastojen 
yhteenlaskettujen vaikutusten ansiosta Kreikan, Portugalin ja Irlannin BKT:t nousivat vuosien 
1989 ja 1999 välisenä aikana kukin 10 prosenttiyksikköä yli 70 prosenttiin (63,5 prosentista) 
EU:n keskiarvosta.1 Nykyään moni entisistä ehdokasalueista on ylittänyt 75 prosentin tai 
90 prosentin kynnyksen.
Hiukan vaatimattomammat ovat itälaajentumisen tulokset. Haaste on myös huomattavasti 
suurempi; tasoitettava taloudellinen lähtötaso oli matalampi. Samanaikaisesti oli selviydyttävä 
radikaalista poliittisesta järjestelmämuutoksesta. EU:n laajetessa 15:sta 25 jäsenvaltioon sen 
pinta-ala kasvoi 23 ja väkiluku 20 prosenttia mutta tuottavuus vain 5 prosenttia. Uusien 
jäsenvaltioiden keskitulot nousivat tosin suhteessa vanhojen jäsenvaltioiden keskituloihin 
vuoden 1997 44 prosentista 50 prosenttiin vuonna 2005.2 Komissio olettaa kuitenkin 
elinolojen tasoittuvan (75 prosentin kynnyksen ylittyvän) vasta vuoteen 2040 mennessä. 
Erinäiset tieteelliset tahot lähtevät siitä, että uusien jäsenvaltioiden kasvu saattaa osittain 
selvästi heikentyä ja tasoittuminen siis kestää vielä huomattavasti kauemmin.3

Myös vanhoissa jäsenvaltioissa on kuitenkin monia ratkaisemattomia rakenneongelmia, ja 
globalisaation seurauksena esiin tulee uusia toimipaikkaan liittyviä heikkouksia. Useisiin 
alueisiin vaikuttavat kielteisesti yritysten toiminnan loppuminen ja korkea työttömyys. Edellä 
mainitun uusien ja vanhojen jäsenvaltioiden talouksien koon tasoittumisen syynä on nykyään 
myös vanhojen jäsenvaltioiden suhteellisen hidas taloudellinen kasvu.
Taloudellisen tasoittumisen taustalla on julkisen talouden kireä tilanne useimmissa 
jäsenvaltioissa. Vain kuusi kymmenestä uudesta jäsenvaltiosta (Puola, Tšekki, Unkari, 
Slovakia, Malta ja Kypros) on rikkonut vakaus- ja kasvusopimusta.4 Myös suurten 
jäsenvaltioiden, kuten Saksan ja Ranskan, talousarvioissa on viime vuosina ollut puutteita, 
jotka eivät ole vakaussopimuksen mukaisia. Tällä tulee olemaan kielteisiä vaikutuksia monien 
jäsenvaltioiden mahdollisuuksiin ja valmiuteen rahoittaa osaltaan EU:n talousarviota ja näin 
ollen koheesiopolitiikkaa. 

Lisäksi on huomioitava tulevat kustannukset, joita julkisille kassoille aiheutuu 
väestörakenteen muutoksesta. Talous- ja raha-asioiden neuvoston 13.2.2006 antaman 
tiedonannon5 mukaan ikääntymisestä johtuvien julkisten menojen keskimääräinen osuus 

  
1 "Syrjäisimpien alueiden tiiviimpi kumppanuus", kolmas taloudellista ja sosiaalista koheesiota käsittelevä 
kertomus. Euroopan komissio KOM(2004)0343, helmikuu 2004.
2 "Enlargement, two years after: an economic evaluation", Euroopan komissio, Occasional Paper N° 24, 
toukokuu 2006. 
3 " Die aktuelle Wirtschaftslage in den Ländern Mittel-, Ost- und Südeuropas", Wiener Institut für Internationale 
Wirtschaftsvergleiche, heinäkuu 2005; tiedot EUROSTAT 2006.
4 "The new Member States and the Stability and Growth Pact: needs for adapting in the prospect of euro area 
membership?", EUROFRAME-EFN-raportin liite, kevät 2006.
5 "The impact of ageing on public expenditure: projections for the EU-25 Member States on pensions, health 
care, long-term care, education and unemployment transfers (2004-2050)", Euroopan komissio, talous- ja raha-
asioiden pääosasto, erikoisraportti N:o 1/2006, 13.2.2006.
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EU:ssa nousee neljä prosenttiyksikköä suhteessa BKT:hen ja koko EU:n keskimääräinen 
vuotuinen kasvu heikkenee huomattavasti – 2,2 prosentista vuosien 2004 ja 2010 välillä 
1,4 prosenttiin vuosien 2030 ja 2050 välillä.

Vastaanottokapasiteetti ja tulevien laajentumisten haaste
Edellä siteeratussa laajentumisstrategiaa koskevassa mietinnössä Euroopan parlamentti vaatii, 
että laajentumisten edellytyksenä on oltava riittävät taloudelliset resurssit. Vaatimus on 
merkittävä nimenomaan Euroopan unionin rakennepolitiikan kannalta. Ehdokasvaltion koosta 
ja sen kehittymättömyydestä riippuu, missä määrin yhteisön muiden "vanhojen" 
alueiden/maiden on "tilastollisen vaikutuksen" takia suostuttava tukikelpoisuuden 
menettämiseen tai väliaikaisiin ratkaisuihin ilman, että niiden kilpailukyky olisi parantunut ja 
rakennemuutos edistynyt.
Rakennetukien poisjäänti tai vähentäminen oli jo itälaajentumisen seurauksena ongelma 
monille vanhojen jäsenvaltioiden alueille. Keskusteltaessa 25 tai 27 jäsenvaltion EU:n 
laajentumisesta on siksi kiinnitettävä enemmän huomiota niin sanotun neljännen 
Kööpenhaminan liittymiskriteerin noudattamiseen nimenomaan koheesio- ja 
rakennepoliittisesta näkökulmasta. Esimerkiksi EU:n puheenjohtajan päätelmissä1 todetaan, 
että unionin on laajentuessaan kyettävä syventämään Euroopan yhteistä hanketta. Lisäksi 
"unionin yhteenkuuluvuutta ja tehokkuutta olisi pyrittävä kaikin tavoin suojelemaan."

Erityistä haastetta selventää katsaus liitteen taulukkoon 1. Jos yhdeksän ehdokasvaltiota 
otettaisiin kokonaisuudessaan mukaan, yhteisön pinta-ala kasvaisi yhteensä 35 prosenttia ja 
väkiluku 27 prosenttia, mutta taloudellinen suorituskyky kasvaisi vain 4 prosenttia ja henkeä 
kohden laskettu BKT laskisi tämänhetkisestä 18 prosenttia.2

Laajentumisten taloudelliset vaikutukset 

Jos oletetaan rakennerahastojen tämänhetkisen 0,37 prosentin osuuden yhteisön BKT:stä 
pysyvän ennallaan ja tilastollisten tutkimuslaitosten kasvuennusteiden (BKT ja väkiluku) 
pitävän paikkansa, rakennerahastojen koko kasvaa yhdeksän ehdokasvaltion liittymisen 
yhteydessä noin 4 prosenttia (2006 = 3,7 prosenttia, 2014 = 4,8 prosenttia).3

Jos lähdetään siitä erittäin todennäköisestä ennusteesta, että yhdeksän ehdokasvaltion kaikki 
alueet pysyvät seuraavina tukikausina 75 prosentin kynnyksen alapuolella, näiden maiden 
tukisumma – edellyttäen, että käyttöaste on neljä prosenttia BKT:stä – kasvaisi 18,5 
miljardista eurosta vuonna 2007 25,5 miljardiin euroon vuonna 2014, mikä vastaa 49,8:aa 
prosenttia rakennerahastojen budjetista. Vertaaminen nykyiseen tukikauteen 2007–2013 tuo 
ongelmat esiin vielä selkeämmin; jotta tämän päivän näkökulmasta välttämättöminä pidetyt 
rakennerahastoinvestoinnit voitaisiin toteuttaa, pitäisi yhdeksän ehdokasvaltion käytettävissä 

  
1 Euroopan unionin neuvosto, puheenjohtajan päätelmät 15. ja 16. kesäkuuta 2006 (asiakirja 10633/1/06, 
17.7.2006).
2 "Future Enlargement and Cohesion Policy", rakenne- ja koheesiopolitiikan toimialayksikön ilmoitus 
IP/B/REGI/NT/2006_08, marraskuu 2006.
3 "Die Auswirkungen der zukünftigen Erweiterungen auf die EU-Regionalpolitik, Berechnungen und 
Erläuterungen zur zukünftigen Verteilung der Strukturfonds", GEFRA Gesellschaft für Finanz- und 
Regionalanalysen, marraskuu 2006.
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olla 150,2 miljardin euron budjetti.1

Tällainen rakennerahastojen koon kasvattaminen on poliittisesti epärealistista. 
Epätodennäköistä on myös vastaavasti lineaarisesti toteutettava tukien vähentäminen 
tähänastisten tuensaajamaiden kohdalla; Puolan olisi esimerkiksi tällöin suostuttava kuluvalla 
kaudella tuen vähentymiseen 59,7 miljardista eurosta 30,6 miljardiin euroon.

Kuvailtujen laskennallisten tilanteiden on ainoastaan tarkoitus selventää mittasuhteita. On 
tietenkin otettava huomioon, että neljän prosentin käyttöaste ei kaikissa tapauksissa ole heti 
todennäköinen. Se on kuitenkin varmasti yksi ehdokasvaltioiden tärkeistä lyhyen aikavälin 
tavoitteista. Lisäksi on otettava huomioon, että kuvatut laajentumisennusteet eivät toteudu 
yhdellä kertaa. Vuonna 2007 liittyvien maiden, Romanian ja Bulgarian, tilastolliset 
vaikutukset lasketaan kuitenkin joka tapauksessa mukaan seuraavaan tukikauteen. Samoin 
yhteisön on pohdittava kaikkien yhdeksän ehdokasvaltion lähitulevaisuudessa tavoitteleman 
jäsenyyden seurauksia – myös sitä mahdollisuutta, että liittymiset saattavat toteutua ennen 
useimpien nykyisten lähentymistavoitealueiden talouden kehittymistä tavoitellulle tasolle.

Turkki on joka suhteessa erityistapaus. Jos Turkki olisi jo nyt EU:n jäsen, se saisi laskelmien 
mukaan yksinään 27,3 prosentin osuuden rakennerahastojen varoista. Tämä summa, joka olisi 
vuosittain noin 16 miljardia euroa, vastaa kooltaan Euroopan komission laskelmaa; komissio 
lähtee 4–5 prosentin kasvusta ja neljän prosentin käyttöasteesta ja olettaa vuotuisen summan 
vuonna 2024 olevan 22,4 miljardia euroa.2 Muissa laskelmissa oletetaan Turkin saavan 
vuonna 2025 pelkästään rakennepolitiikkaan jopa 26 miljardia euroa.3

Vaikutukset nykyisten jäsenvaltioiden tukikelpoisuuteen

Jos yhdeksän ehdokasvaltiota liittyisivät yhteisöön kerralla tänään, yli kolmasosa 
tähänastisista tukialueista menettäisi laskelmien mukaan tavoitteeseen 1 kuuluvan alueen 
aseman.4 Ainoastaan Baltian maat ja Slovakia eivät menettäisi tukialueita. Eniten kärsisivät 
Italia, Saksa, Malta, Espanja, Kreikka ja Ranska. Koheesiorahastosta (90 prosenttia) 
joutuisivat poistumaan jäsenvaltioista Kreikka, Kypros ja Slovenia. Tšekki olisi erittäin 
lähellä 90 prosentin rajan ylittämistä. Yleiskuvan vaiheittaisten liittymisprosessien 
vaikutuksista antavat liitteen taulukot 3 ja 4.

III. Mietinnön kysymyksenasettelu ja esittelijän alustavia pohdintoja
Jo edellä käsitellyt kehitysennusteet osoittavat, että kyseeseen tulevien ehdokasvaltioiden 
liittymisen yhteydessä alueelliset hyvinvointierot laajentuneen EU:n sisällä kasvaisivat vielä 
kerran jyrkästi. Tämä koheesiopolitiikan, jonka tavoitteena on alueellisten erojen 

  
1 "Die Auswirkungen der zukünftigen Erweiterungen auf die EU-Regionalpolitik, Berechnungen und 
Erläuterungen zur zukünftigen Verteilung der Strukturfonds", GEFRA Gesellschaft für Finanz- und 
Regionalanalysen, marraskuu 2006.
2 "Fragen im Zusammenhang mit der möglichen Mitgliedschaft der Türkei in der Europäischen Union", 
komission yksiköiden työasiakirja SEK(2004) 1202, lokakuu 2004.
3 "Der EU-Beitritt der Türkei: Wie teuer wird die Gemeinsame Agrarpolitik", Harald Grethe. Humboldt 
Universität Berlin, Agrarwirtschaft 54 (2005) Heft 2/ 2005.
4 "Future Enlargement and Cohesion Policy", rakenne- ja koheesiopolitiikan toimialayksikön ilmoitus 
IP/B/REGI/NT/2006_08, marraskuu 2006, katso liitteen taulukko 3.
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tasoittaminen, kohtaama haaste kasvaa julkisen talouden kireän tilanteen ja lisääntyvän 
maailmanlaajuisen kilpailupaineen takia. Samalla kasvavat yhteisön rakennepolitiikkaan 
kohdistuvat odotukset vaikuttavasta osallistumisesta Lissabonin strategian toteuttamiseen. 
Näin ollen yhteisön aluepolitiikan haasteet kasvavat suuremmassa määrin kuin aluepolitiikan 
käyttöön annettavat varat. Siksi on harkittava alueellisten tukien uusia vaihemalleja samoin 
kuin uusia tehokkuuskriteerejä. Valiokunta-aloitteisen mietinnön tarkoitus on osaltaan edistää 
tätä tavoitetta seuraavien alustavien pohdintojen avulla.

Tulevia liittymisskenaarioita ja vaihemalleja yhteisön aluepolitiikalle

• Esittelijän mielestä on eurooppalaisen solidaarisuusajatuksen vastaista "ostaa" 
yhteisön laajentuminen poistamalla yhä useammilta 15, 25 tai 27 jäsenvaltion EU:n 
alueilta tukikelpoisuus. Vasta kun – kuten esimerkiksi Irlannin tapauksessa –
kehitystason tasoittuminen on onnistunut kestävästi ja sitä määriteltäessä on myös 
käytetty alkuperäisiä arviointikriteerejä, voidaan alueiden tukikelpoisuus poistaa.

• Romanian ja Bulgarian liittymisestä on päätetty. EU:n on käytettävä erittäin tiukkoja 
kriteerejä tukien käytön avoimuuden kohdalla. Tilastollisen vaikutuksen takia tullaan 
kuitenkin tarvitsemaan siirtymäkauden tukea erityisesti Italian ja Saksan alueille sekä 
Kreikalle, Espanjalle, Ranskalle, Maltalle ja Puolalle. Koheesiorahaston kansalliseen 
aluetukikarttaan (90 prosenttia) liittymiset eivät aluksi vaikuta.

• Ehdokasvaltio Kroatian liittyminen tuo EU:lle lisähaasteita. Neljän prosentin 
käyttöaste merkitsisi vuodesta 2014 lähtien vuosittain vajaan 2 miljardin euron 
rakennetukia. Alueelliseen ja kansalliseen tukikarttaan liittymisellä ei olisi 
vaikutuksia. Henkeä kohden laskettu 48 prosentin BKT (suhteessa 25 jäsenvaltion 
EU:hun) on verrattain korkea ja voi kasvaa vuoteen 2013 mennessä 62 prosenttiin. 
Integroiminen yhteisön rakennepolitiikkaan vaikuttaa tätä taustaa vasten keskipitkällä 
aikavälillä mahdolliselta. Liittymistä valmistelevan tuen painopisteisiin tulisi kuulua 
Kroatian viranomaisten valmistelu rakennepoliittisten välineiden nopeaan 
soveltamiseen.

• Turkki muodostaa joka suhteessa erityisen suuren haasteen. Nykyisiä 
rakennerahastosääntöjä ei ole koskaan sovellettu vastaavan kokoiseen maahan, jonka 
taloudellinen asema olisi vastaava ja alueelliset erot yhtä suuret. Neljän prosentin 
käyttöastetta ei todennäköisesti pystytä rahoittamaan (vähintään 16 miljardia euroa 
vuodessa) eikä toteuttamaan hallinnollisen kapasiteetin kannalta. Näin ollen Turkin 
täysimääräinen integroiminen rakennerahastojen rahoitusmekanismeihin ei lähiaikoina 
ole mahdollista. Erityismenettelyjen käyttöönotto on aiheellista.

• Yksi keino voisi olla keskittyminen tiettyihin tukiteemoihin (toimialaryppäät, 
tasavertaisuuskohteet) tai tukialueisiin (joissa on erityisen otollisia liittymäkohtia). 
Liittymistä valmisteleva tuki tulisi aluksi suunnata selkeämmin niihin. Tätä 
teemamallia voitaisiin kehittää edelleen vaiheittain.

• Sen mukaan, miten liittymisneuvottelut poliittisella tasolla edistyvät, voisi tästä 
aluepoliittisesta vaihemallista tulla osa Turkin erityisjäsenyyttä yhteisössä tai myös 
vahvistetun "ETA+"-jäsenyyden ilmentymä.

• Länsi-Balkanin maiden perusedellytyksenä vahvemmalle sitoutumiselle Euroopan 
unioniin eivät ole niinkään taloudelliset tekijät vaan pikemminkin edistysaskeleet 
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poliittisella tasolla. Yleisesti ottaen tuntuu siltä, että tässä yhteydessä perusedellytys 
EU:n laajemmalle sitoutumiselle on ennemminkin poliittinen edistys monilla aloilla 
kuin taloudellinen ulottuvuus.  Myös näiden maiden kohdalla tulisi liittymistä 
valmistelevassa tuessa soveltaa aluksi tiettyihin tukiteemoihin keskittyviä 
aluepoliittisia vaihemalleja.

Alueellisen ja kansallisen omavastuun vahvistaminen

• Rakennepolitiikan tehokkuutta ja vaikuttavuutta silmällä pitäen EU voisi sekä 
vaihemallissa että "klassisessa" aluetukimallissa toimia rakennepoliittisesti paljon 
selkeämmin takuiden myöntäjänä (lainarahoitusten kautta) sen sijaan, että olisi 
avustusten myöntäjä. Aluepolitiikan vaikuttavuus pysyisi lainarahoituksen 
kerrannaisvaikutuksen kautta ennallaan myös taloudellisen pelivaran ollessa pieni.

• Lainarahoitus ei kuitenkaan saa olla tuen merkittävin osa, sillä tarkoitushan on 
vahvistaa juuri edunsaajien rahoitusvalmiuksia. Erityisen jälkeenjääneiden alueiden 
kohdalla on siksi edelleen sovellettava edullisempia avustusten ja lainatuen ehtoja.

• Lisäksi on vahvistettava jäsenvaltioiden ja hankkeiden toteuttajien omavastuuta 
nostamalla niiden vastuulla olevaa rahoitusosuutta. Jopa 85 prosentin suuruisella EU-
rahoituksella voi olla kielteinen vaikutus. Alueiden merkittävämpi osallistuminen 
rahoitukseen johtaa kiireellisimpien hankkeiden ensisijaiseen tukemiseen.

Avustusten kytkeminen kasvulähtöiseen kansalliseen talouspolitiikkaan

• Yhteisön rakennepolitiikan menestystä voidaan arvioida ainoastaan kansallisten 
talouspolitiikkojen yhteydessä. Jos nämä sallivat liian korkeita valtiontalouden 
alijäämiä tai jos valtion menojen rakenne ei ole tarpeeksi kasvulähtöinen, vaarana on 
EU:n rakennerahastojen vaikutusten haihtuminen. Varojen myöntäminen voitaisiin 
siksi sitoa hyvään kasvupolitiikkaan. Tämä olisi määriteltävä määrällisten 
indikaattorien avulla.

Toimintatuet: Nollavaikutusten välttäminen ja avoimuuden toteuttaminen

• Tieteellisten tutkimusten mukaan toimintatukien myönteiset vaikutukset haihtuvat 
lähes kokonaan kansantalousjärjestelmässä.1 Lisäksi näillä tuilla on vain vähäinen 
merkitys päätettäessä yritysten sijoituspaikoista. On vältyttävä siltä, että EU 
ainoastaan tukee nollavaikutuksia.

• Vain jos rakennerahastojen varojen käyttötavat ja -kohteet ovat riittävän avoimesti 
tiedossa, voi poliittisten tavoitteiden tarkastaminen onnistua. Varojen jakamisen 
avoimuutta tulee lisätä edelleen huolehtimalla siitä, että täytäntöönpanoasetuksen 
mukainen toimintatukien lopullisten edunsaajien ilmoittaminen toteutuu rajoituksetta.

  
1 "Regionaler Wirkungsgrad und räumliche Ausstrahlungseffekte der Investitionsförderung", Hans-Friedrich 
Eckey/ Reinhold Kosfeld. Studie der Universität Kassel Nr. 55/ 2004.
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Kasvulähtöisen rakennepolitiikan kansainvälistämisen vahvistaminen

• Nimenomaan tehokkuutta silmällä pitäen on mietittävä, missä yhteisön 
rakennepolitiikka voi laukaista erityisen vahvoja kasvusysäyksiä ja edistää osaltaan 
talouden ja alueiden kansainvälistymistä. Esimerkkeinä tässä yhteydessä toimivat 
ohjelmat, joiden tarkoitus on alueellisen kilpailukyvyn edistäminen, mutta niitä pitäisi 
ohjata enemmän sellaisten kriteerien kuin keskiluokan kansainvälistymisen 
edistäminen tai infrastruktuuriin liittyvien osatekijöiden, joilla on erityisiä 
kasvuvaikutuksia. Niidenkin kohdalla pitäisi suuntautua enemmän lainarahoitukseen.

• Euroopan sosiaalirahaston ESR:n pitäisi toimia entistä enemmän monialaisena 
välineenä globalisaation seurausten sosiaalisessa lieventämisessä. Lisäksi on 
pohdittava, eikö ESR:n pitäisi enemmän lieventää väestörakenteen muutoksen ja 
vastaavan alueellisen muuttoliikkeen seurauksia.

Yhteenveto
Tulossa olevat laajentumiset ylittävät selvästi edellisen laajentumiskierroksen, jolla otettiin 
10 uutta jäsentä, mittasuhteet. Kasvun heikentyminen sekä globalisaation ja tulevan 
väestörakenteen takia muuttuvat toimintaedellytykset lisäävät tasoitus- ja kasvulähtöiselle 
rakennepolitiikalle asetettavia vaatimuksia.
Nykyisen yhteisön koheesiopolitiikalla olisi tämänhetkisten tukikriteerien mukaan 
vaihtoehtoina joko lopettaa tuen antaminen suurelle osalle tähänastisista alueista tai nostaa 
huomattavasti rakennepolitiikan käytössä olevia varoja. Molemmat vaihtoehdot vaikuttavat 
poliittisesti hankalilta toteuttaa.
Koheesiopoliittisten tavoitteiden säilyttäminen onnistuu vain tehokkuutta lisäävien 
uudistusten, siirtymäkauden tukien sekä rakennepoliittisten vaihemallien, joilla ehdokasvaltiot 
integroidaan vaiheittain alueelliseen rakennepolitiikkaan, avulla. Tämän prosessin 
onnistuminen riippuu kuitenkin yhtä lailla yhteisön vastaanottokapasiteetista kuin myös 
ehdokasvaltioiden edistymisestä muilla tärkeillä politiikan aloilla.
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Liitekaaviot ja taulukot

Taulukko 1: Tulevien laajentumisten vaikutukset EU:hun

Laajentumisen vaikutukset EU-25 (2005) =100
EU-25 EU-27 + Kroatia + Turkki + Länsi-

Balkan
Väestö 100% 106% 107% 123% 127%
Alue 100% 109% 110% 130% 135%
BKT (€) 100% 101% 101% 104% 104%
Henkeä kohden 
laskettu BKT (€)

100% 95% 94% 84% 82%

Lähde: Perustuu EUROSTATilta saatuihin tietoihin ja joidenkin Länsi-Balkanin maiden kohdalla 
kansallisista lähteistä saatuihin tietoihin (katso kohta 7.1 Lähteet).

Lähde: Future Enlargement and Cohesion Policy, rakenne- ja koheesiopolitiikan toimialayksikön ilmoitus 
IP/B/REGI/NT/2006_08

Kaavio 1: Tulevien laajentumisten vaikutukset EU:hun

Laajentumisten vaikutukset. EU 25 (2005) = 100
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Lähde: Future Enlargement and Cohesion Policy, rakenne- ja koheesiopolitiikan toimialayksikön ilmoitus 
IP/B/REGI/NT/2006_08
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Taulukko 2: Ehdokasvaltioiden mahdollinen osuus rakennerahastojen maksuista 2007–2014
2007 

(mrd €)
Osuus 

talousarviosta
2014 

(mrd €)
Osuus 

talousarviosta
EU-34-talousarvio 42,9 100,0% 51,2 100,0%
Maakohtainen / maaryhmäkohtainen 
osuus
1.) Romania/Bulgaria 3,8 8,8% 5,2 10,2%

siitä Bulgaria 0,9 2,2% 1,3 2,5%
siitä Romania 2,9 6,7% 3,9 7,7%

2.) Turkki 11,7 27,3% 16,3 31,8%
3.) Kroatia 1,3 3,0% 1,8 3,4%
4.) Muu Länsi-Balkan 1,7 3,9% 2,2 4,4%

siitä Albania 0,3 0,7% 0,4 0,7%
siitä Bosnia ja Hertsegovina 0,3 0,7% 0,4 0,8%

siitä Serbia ja Montenegro 0,9 2,1% 1,2 2,4%
siitä Makedonia 0,2 0,5% 0,2 0,4%

9 ehdokasvaltiota yhteensä 18,5 43,1% 25,5 49,8%
Huomautus: Laskettu neljän prosentin käyttöasteen perusteella ja olettaen EU:n rakennerahastojen osuuden 
olevan noin 37 prosenttia EU:n kokonaistalousarviosta.
Lähde: Die Auswirkungen der zukünftigen Erweiterungen auf die EU-Regionalpolitik, Berechnungen und 
Erläuterungen zur zukünftigen Verteilung der Strukturfonds. GEFRA Gesellschaft für Finanz- und 
Regionalanalysen, marraskuu 2006.

Taulukko 3: Vaikutukset EU-25:n tukikelpoisuuteen

Niiden EU-25-alueiden lukumäärä, joiden BKT (OVS) <75% EU-25:n 
keskiarvosta

Jäsenvaltio
EU-25 EU-27 + Kroatia + Turkki

+ Länsi-
Balkan

EU-25 60 48 48 42 39
Tšekki 7 7 7 7 6
Saksa 4 1 1 0 0
Viro 1 1 1 1 1
Kreikka 5 3 3 2 2
Espanja 2 1 1 1 0
Ranska 4 3 3 2 2
Italia 5 2 2 0 0
Latvia 1 1 1 1 1
Liettua 1 1 1 1 1
Unkari 6 6 6 6 5
Malta 1 0 0 0 0
Puola 16 15 15 15 15
Portugali 4 4 4 3 3
Slovakia 3 3 3 3 3
Lähde: Perustuu EUROSTATilta saatuihin tietoihin ja joidenkin Länsi-Balkanin maiden kohdalla 

kansallisista lähteistä saatuihin tietoihin (katso kohta 7.1 Lähteet).

Lähde: Future Enlargement and Cohesion Policy, rakenne- ja koheesiopolitiikan toimialayksikön ilmoitus 
IP/B/REGI/NT/2006_08
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Taulukko 4: Mahdolliset tilastolliset vaikutukset koheesiorahastoon

Mahdolliset tilastolliset vaikutukset koheesiorahastoon
Henkeä kohden laskettu BKT (OVS) % EU-25. 2005

EU-25 EU-27 + 
Kroatia

+ Turkki + Länsi-
Balkan

Belgia 117% 122% 122% 134% 137%
Tšekki 74% 76% 77% 84% 86%
Tanska 124% 128% 129% 141% 145%
Saksa 109% 113% 113% 124% 127%
Viro 60% 62% 62% 68% 70%
Kreikka 82% 85% 85% 93% 96%
Espanja 98% 102% 102% 112% 115%
Ranska 109% 112% 113% 124% 127%
Irlanti 137% 142% 143% 156% 161%
Italia 103% 106% 107% 117% 120%
Kypros 83% 86% 86% 94% 97%
Latvia 47% 49% 49% 54% 55%
Liettua 52% 54% 54% 59% 61%
Luxemburg 247% 256% 257% 282% 289%
Unkari 61% 63% 63% 69% 71%
Malta 69% 72% 72% 79% 81%
Alankomaat 124% 128% 129% 141% 145%
Itävalta 122% 126% 127% 139% 143%
Puola 50% 52% 52% 57% 58%
Portugali 71% 74% 74% 81% 83%
Slovenia 80% 83% 84% 92% 94%
Slovakia 55% 57% 57% 63% 64%
Suomi 113% 117% 118% 129% 132%
Ruotsi 114% 118% 119% 130% 134%
Yhdistynyt 
kuningaskunta

116% 120% 121% 132% 136%

Lähde: Perustuu EUROSTATilta saatuihin tietoihin ja joidenkin Länsi-Balkanin maiden kohdalla 
kansallisista lähteistä saatuihin tietoihin (katso kohta 7.1 Lähteet).

Lähde: Future Enlargement and Cohesion Policy, rakenne- ja koheesiopolitiikan toimialayksikön ilmoitus 
IP/B/REGI/NT/2006_08


