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1. JOHDANTO

Koheesio, jolla pyritään vähentämään Euroopan alueiden välisiä taloudellisia ja sosiaalisia 
eroja, on yksi Euroopan unionin perustavoitteista. 

Jo 20 vuoden ajan aluepolitiikalla on pyritty yhdenmukaisen ja kestävän kehityksen 
saavuttamiseen koko Euroopan alueella. Yli 20 vuoden ajan on toteutettu rakenteellisia 
mukautusohjelmia edelleen hyvin moninaisten alueiden lähentämiseksi ja kaikkien EU:n 
kansalaisten elinolojen parantamiseksi.

EU:n alueellista ulottuvuutta perinpohjaisesti mullistaneen viimeisen laajenemisen jälkeen on 
enemmän kuin tarpeellista herättää henkiin alueellisen koheesion tavoite, jotta onnistuttaisiin 
yhdentymisessä ja vastattaisiin Eurooppaa koettelevaan ihanteiden häviämisestä johtuvaan 
kriisiin sekä saataisiin kansalaiset suhtautumaan myönteisemmin Euroopan 
yhdentymishankkeeseen.

Näin ollen parlamentti suhtautuu myönteisesti ensimmäiseen vuosien 2004 ja 2007 
laajentumisten jälkeisiin koheesiokertomukseen.

2. VÄLIARVIO 27 JÄSENVALTION EU:N LÄHENTYMISESTÄ 

Neljännen kertomuksen tietojen perusteella kaudella 2000–2006 oli todettavissa tiettyä 
edistystä kansallisen tason lähentymisessä. Koheesiosta pääasiallisesti hyötyneissä valtioissa 
eli Kreikassa, Espanjassa, Irlannissa ja Portugalissa kasvu on todellakin ollut huomattavaa.

Vuodesta 2000 lähtien suurin kasvu on todettu maissa, joiden BKT asukasta kohti oli 
heikointa ostovoimassa mitattuna, kuten Kreikassa ja Portugalissa, joiden BKT kasvoi 
mainitsemisjärjestyksessä 2,8 prosenttia ja 2 prosenttia vuosina 2000–2006. Niin ikään 
sellaisten alueiden, joiden BKT asukasta kohti on alle 75 prosenttia EU:n keskiarviosta, määrä 
on laskenut 78:sta 70:een.

Kuitenkin uusilla jäsenvaltioilla, joiden BKT:n lähtötaso asukasta kohti oli erittäin matala, on 
dynaamisesta kasvusta huolimatta havaittavissa enemmän vaikeuksia kuin vanhoilla 
jäsenvaltioilla. Nykyisen kasvun perusteella näyttää siltä, että Puolalla, Bulgarialla ja 
Romanialla kuluisi yli 15 vuotta sellaisen asukasta kohti lasketun BKT:n tason 
saavuttamiseen, joka olisi 75 prosenttia 27 jäsenvaltion EU:n keskiarvosta.

Vaikka jäsenvaltioiden välinen lähentyminen onkin lisääntynyt viime vuosina, jäsenvaltioiden 
sisäiset erot ovat kasvaneet. Alueiden väliset ja alueiden sisäiset erot ovat kasvaneet monilla 
aloilla, oli sitten kyse työllisyydestä, tuottavuudesta, tuloista, koulutustasosta tai 
innovaatiokapasiteetista.

Tietyillä kehittyneimmillä alueilla on alkanut esiintyä hyvin heikkoa ja jopa negatiivista 
kasvua. Vuosien 1995–2004 välillä on havaittavissa tuottavuuden laskua 29 alueella Italiassa, 
Ranskassa, Espanjassa ja Saksassa. Työllisyys on laskenut 16 alueella, pääasiassa Saksan 
itäosassa, Koillis-Ranskassa ja Pohjois-Englannissa.  Näiden alueiden olisi sopeuduttava 
maailmankaupan kilpailupaineeseen kehittämällä innovaatiotaloutta ja korkeaa teknologiaa.
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Usein demografiset muutokset, erityisesti väestön vanheneminen, koettelevat pahiten juuri 
kyseisiä alueita. Väestön väheneminen korostaa taloudellisia ongelmia, koska alueellinen 
ostovoima laskee, ja erityisesti koulutettu työvoima muuttaa pois näiltä alueilta. 
Koheesiopolitiikalla on vastattava tähän merkittävään haasteeseen demografisen ja alueellisen 
tasapainon säilyttämiseksi Euroopan unionissa.

Kertomus sisältää myös kiinnostavan vertailun pääasiallisiin maailmanlaajuisiin 
kilpailukumppaneihin. Näyttää siltä, että BKT:ssa asukasta kohti mitatut alueelliset erot ovat 
huomattavasti suurempia 27 jäsenvaltion EU:n kuin Yhdysvaltojen tai Japanin sisällä: kaikilla
Yhdysvaltojen osavaltioilla ja 40:llä Japanin 47 alueesta BKT asukasta kohti ylittää Euroopan 
unionin keskiarvon. Osittain tämä selittyy Euroopan unionin alueellisilla erityispiirteillä. 
Euroopan unionissa rajatulla alueella esiintyy suuria maantieteellisiä ja kulttuurisia 
eroavaisuuksia sekä sellainen historiallinen erityispiirre, että maanosa on jakautunut kahden 
maailmansodan seurauksena.  
Sen sijaan Kiinan BKT asukasta kohti on vain viidenneksen yhteisön keskiarvosta, ja Intiassa 
vastaava luku on kahdeksasosa.

3. KAUDEN 2007–2013 VAROJEN SUUNTAAMINEN LISSABONIN STRATEGIAAN

Rakennerahaston ohjelmakauden 2007–2013 varat otettiin virallisesti käyttöön laajentuneessa 
Euroopan unionissa 1. tammikuuta 2007. Vaikka talousarvioon sisältyy huomattavasti 
määrärahoja (308 miljardia euroa koko unionin osalta), uusissa jäsenvaltioissa tarvitaan 
huomattavasti investointeja. Tämä tarkoittaa, että vanhoissa jäsenvaltioissa rahoituksen 
painopisteet on määriteltävä uudelleen ja talousarvioita on kutistettava.

Yhdentymistavoitteen lisäksi ohjelmakaudella 2007–2013 keskitytään myös innovaatiota ja 
kilpailukykyä lisäävän politiikan edistämiseen. Euroopan unioni on ilmaissut toiveen, että se 
haluaa kuroa umpeen muiden suurvaltojen (Yhdysvallat ja Japani) etumatka ja käytettävä 
kolme prosenttia BKT:staan tutkimukseen ja kehittämiseen. 

Neljännessä koheesiokertomuksessa osoitetaan, että tutkimukseen ja kehittämiseen tehtävissä 
investoinneissa on valtavia eroja: 27 alueella ylitetään Barcelonan tavoite, jonka mukaan 
kolme prosenttia BKT:sta on käytettävä tutkimukseen ja kehittämiseen, mutta sadalla alueella 
tutkimus- ja kehittämiskulut eivät ole edes yhtä prosenttia. On niin ikään pantava merkille, 
että tutkimukseen ja kehittämiseen käytettävät määrärahat keskittyvät erityisesti suuriin 
kaupunkeihin. Tietyt hyvin suoriutuvat alueet, joissa ei ole huomattavaa väestökeskittymää, 
kuitenkin osoittavat, että tutkimukseen ja kehittämiseen suunnattavat investoinnit ja työpaikat 
eivät välttämättä liity suuriin kaupunginomaisiin väestökeskittymiin.

Tarkistetun Lissabonin strategian puitteissa on otettu käyttöön järjestelmä kyseiseen 
menettelyyn liittyvien määrärahojen jakamiseksi.
Jo hyväksyttyjen toimintaohjelmien perusteella kertomuksessa esitetään, että keskimäärin 
64 prosenttia lähentymistavoitteen varoista ja 80 prosenttia kilpailukykyyn osoitetuista 
varoista käytetään investointeihin, jotka on erotettu Lissabonin strategiaan perustuviksi 
kuluiksi. Kyse on suunnilleen 210 miljoonasta eurosta, joka on 55 miljardia euroa enemmän 
kuin edellisellä kaudella.

Ei ole epäilystäkään siitä, etteikö koheesiopolitiikalla tuotettaisi tietyn alueen kilpailukykyyn 
todellista vipuvaikutusta, jonka muodostavat erityisesti julkisen ja yksityisen sektorin 
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kumppanuuksien kehittäminen, alueellinen synergia työllisyyden sekä innovaation ja 
kehittämisen alalla. Tämän ansiosta pk-yritykset voivat helposti tehdä yhteistyötä yliopistojen 
ja paikallisten kehittämisrakenteiden kanssa. 

Vaikka koheesiopolitiikalla on osaltaan rahoitettava innovaatiota ja tutkimusta Lissabonin 
strategian puitteissa, varojen jakamiseen tarvitaan joustavaa lähestymistapaa alueiden 
tasapainoisen kehityksen varmistamiseksi. Koheesiopolitiikan mieltäminen Lissabonin 
strategian rahoitusvälineeksi ei nimittäin mahdollista koheesiopolitiikan tavoitteiden sen 
paremmin kuin Lissabonin strategiankaan tavoitteiden saavuttamista. Koheesiopolitiikka ei 
voi pitää pelkkänä välineenä muunlaisen alakohtaisen politiikan tavoitteiden saavuttamiseen. 
Kyseessä on suurta lisäarvoa tuova yhteisön politiikka, jonka itseisarvoa nimenomaan 
koheesio edustaa. 

Koheesiopolitiikan väliarvioinnin heikkojen tulosten ja 27 jäsenvaltion EU:n talousarvion 
muodostamien rajoitusten takia koheesiopolitiikan ensimmäisenä tavoitteena ei ole 
mahdollistaa EU:n kehittymistä maailman kilpailukykyisimmäksi tietoon perustuvaksi 
taloudeksi. 

Tämä on yksi syistä, joiden takia rakennepolitiikkaa ei pidä toteuttaa rajatuista ja 
teemakohtaista näkymistä käsin, vaan on sovellettava lähestymistapaa, jossa se yhdistetään 
Euroopan unionin muihin politiikanaloihin ja jäsenvaltioiden harjoittamaan julkiseen 
politiikkaan. 

Alueellisen agendan ja Leipzigin peruskirjan hyväksyminen Leipzigissä 24.–
25. toukokuuta 2007 pidetyssä ministerikokouksessa on tärkeä askel yhdennetyn 
lähestymistavan edistämisessä. On toivottavaa, että tavoitteet johtavat konkreettisen 
toimintaohjelman hyväksymiseen alueellisen ulottuvuuden paremmaksi sopeuttamiseksi 
kaikkiin julkisen politiikan aloihin, niin yhteisön kuin kansallisellakin tasolla.

4. ALUEELLISEN KOHEESION SUUNNAN SÄILYTTÄMINEN

Koheesiopolitiikassa on keskityttävä alueellisen koheesion perustavoitteeseen, eikä siinä 
voida keskittyä (kuten määrärahojen tiukka jakaminen edellyttäisi) alueisiin, joilla tuotannon 
ja työllisyyden kasvumahdollisuudet ovat kaikista suurimmat. Tämä johtaisi 
syrjäytymisriskiin kasvumahdollisuuksiltaan rajallisemmilla alueilla, jotka eivät kuitenkaan 
ole lähentymistavoitteen perusteella tukikelpoisia.

Neljännessä kertomuksessa selvitetään alueellisen koheesion tilaa 27 jäsenvaltion EU:ssa. 
Siinä todetaan taloudellisen toiminnan voimakas keskittyminen pääkaupunkeihin: Vuonna 
2004 pääkaupunkialueet tuottivat keskimäärin 32 prosenttia edustamansa valtion BKT:sta, 
vaikka niissä asui vain 22 prosenttia väestöstä. Kyseinen ilmiö on vieläkin räikeämpi ja 
voimakkaammin kehittyvä uusissa jäsenvaltioissa.

Kertomuksessa analysoitiin alueellista kehitystä paikallistasolla. Kaupungistuminen mullistaa 
demografisen tasapainon, kun Euroopan kaupungit esikaupungistuvat ja maaseutu autioituu. 
Vaikka julkinen politiikka pysyykin muuttumattomana, mainitut alueelliset erot kasvavat 
väistämättä tulevaisuudessa.
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ORATEn tekemä tutkimus alueiden kehittymisestä1 on tässä suhteessa hyvin kiinnostava. 
Sen avulla voi verrata kahta pitkän aikavälin alueellisen kehityksen visiota. Ainoastaan 
kilpailukykyyn keskittyvä visio tuottaa toteutuessaan enemmän kasvua ja uutta teknologiaa, 
mutta sen aiheuttamat korkeammat ympäristö- ja sosiaalikulut saattavat pitkällä aikavälillä 
haitata taloudellista ja sosiaalista suoriutumista. 

Sen sijaan koheesioon keskittyvän vision myötä esiin nousee malli, joka on monimuotoisempi 
kaupunkialueiden vetovoimamahdollisuuksien ja keskittymisen osalta.  Sen myötä voi 
muodostua monia suorituskykyisiä alueita sekä Euroopan sydämessä että enemmän tai 
vähemmän syrjäisillä alueilla. 
Tällaiseen monen keskuksen ympärille rakentuvaan kehitysmalliin liittyy kylläkin vähäisempi 
talouskasvu kuin ensimmäisenä esitettyyn malliin, mutta sen alueelliset vaikutukset 
jakautuvat tasaisemmin. Näin vältetään väestökonfliktien ja sosiaalisten sekä ympäristöön 
kohdistuvien paineiden keskittyminen tietyille rajallisille alueille. 

Tämän takia on tärkeää suunnata kulut vielä tehokkaammin hankkeisiin, joilla jäsennellään 
alueiden vetovoimaa. Ei pidä unohtaa, että EU:n suuri etu kilpailukyvyn alalla on sen 
moninaisuudessa.

Tätä ei voida jättää huomiotta tasapainoisessa ja kestävässä kehityksessä, jossa otetaan 
asianmukaisesti huomioon alueiden tarpeet. Euroopan unionin aluepolitiikkaa on siis 
harjoitettava tiiviissä kumppanuudessa alueellisten toimijoiden kanssa, ja sitä on 
koordinoitava yhdessä muun kansallisen ja EU:n tason politiikan kanssa.  Komission 
aluepoliittiset rakenteet muodostuvat muodostuu seuraavista tekijöistä: yhteisön strategiset 
suuntaviivat – kansallinen strateginen viitekehys – toimintaohjelmat. Tässä yhteydessä onkin 
syytä kysyä, muodostaako kyseinen rakenne parhaan menettelyn monitasoiselle hallinnolle ja 
asianmukaiseen alueellisten tarpeiden tunnistamiseen. 

5. UUDET ALUEELLISET HAASTEET JA EU:N TALOUSARVIO

Neljännessä koheesiokertomuksessa todetaan, että alueelliset ja alueiden väliset erot ovat 
selvästi suurempia EU:ssa kuin Yhdysvalloissa tai Japanissa. Vaikka 12 uuden jäsenvaltion 
lähes samanaikainen liittyminen on hiukan sekoittanut tilastoja, alueelliset haasteet ovat 
kuitenkin huolestuttavia, oli sitten kyse talouskehityksestä, teknologisesta kehityksestä, 
saatavuuskysymyksistä tai elämänlaadusta. 

Tämän lisäksi on uusia, tulevina vuosina korostuvia haasteita: Väestön keskittyminen 
kaupunkeihin, mikä aiheuttaa ruuhkaa ja johtaa kaupungeissa sosiokulttuurista integraatiota 
koskeviin kysymyksiin; demografiset muutokset, jotka ilmenevät ennen kaikkea väestön 
ikääntymisenä; muuttoliikkeet; globalisaatiokehityksen jatkuminen ja maataloustuotteiden 
kysynnän kasvu; ilmastonmuutos, joka johtaa luonnonkatastrofien riskin lisääntymiseen 
tietyillä alueilla; ja energian hinnannousu.

Nämä uudet haasteet muodostavat uuden ulottuvuuden aluekehitykseen, ja niiden takia 
rakennepolitiikan säilyttäminen vuoden 2013 jälkeen on välttämätöntä. On tärkeää olla 
keskittymättä pelkästään uusiin jäsenvaltioihin, koska myös 15 jäsenvaltion EU kohtaa 

  
1 "Alueiden kehittyminen vuonna 2030. Alueellisia visioita Euroopalle", ESPON 2006.
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erittäin merkittäviä haasteita, jotka on kohdattava Lissabonin strategiaa laajemmalla 
lähestymistavalla. 

Lisäksi neljännen kertomuksen johtopäätökset koheesiopolitiikan tulevista haasteista 
todistavat, että ”BKT asukasta kohti” - indikaattorin lisäksi on tarpeen laatia uusia 
indikaattoreita, joilla voidaan paremmin kuvata kunkin alueen todellisuutta ja nykyistä 
koheesiota.

On tärkeää sisällyttää rakennepolitiikkaan nämä uudet haasteet ja osoittaa tähän tarvittavat 
varat, koska alueellisen koheesion taso riippuu yhä enemmän koheesiopolitiikan alueellisista 
vaikutuksista ja tavasta, jolla ne otetaan huomioon julkisessa politiikassa. 

Alueellista kehitystä säätelevän logiikan mukaan talouskasvu perustuu osittain tilan 
järjestämiseen, johon puolestaan vaikuttavat kaikilla hallinnon tasoilla toteutettava politiikka, 
sosiaaliset suuntaukset, teknologinen kehitys ja markkinoiden vaatimukset. 
Keskitetyllä tai alakohtaisella politiikalla voi olla tahaton tilaa koskeva vaikutus, joka saattaa 
heikentää aluekehitystä. Sen sijaan alueelliseen ulottuvuuteen keskittyvällä politiikalla 
voidaan sekä neutraloida näitä vaikutuksia että tuoda lisäarvoa sisällyttämällä monialaiseen 
politiikkaan taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristölliset ulottuvuudet.  

Alueellinen kehitys on siis ensisijaisessa asemassa näihin monimutkaisiin ongelmiin 
vastaamisessa. Yksi olennainen tekijä on Lissabonin strategian laajentaminen alueellisen 
ulottuvuuden sisällyttämiseksi siihen. Täten julkisen politiikan kehittämisessä voidaan ottaa 
huomioon kunkin alueen erityispiirteet. Lissabonin strategian näkökulmasta katsottuna 
alueellisen koheesion vahvistaminen edellyttää kaikkien alueiden ”pääoman” ja 
mahdollisuuksien arvostamista ja alueellisen yhdentymisen edistämistä. Tämä voidaan 
toteuttaa kannustamalla Euroopan laajuista synergiaa ja luomalla innovatiivista toimintaa 
harjoittavia klustereita. 

Käytännössä alueellisen koheesion toteuttamiseksi

• on keskitettävä alueellinen ja kansallisen kehityspolitiikka alueellisen pääoman ja 
alueellisten mahdollisuuksien hyödyntämiseen;

• asemoidaan Euroopan alueet uudelleen vahvistamalla alueiden profiileja ja 
euroopanlaajuista yhteistyötä alueiden yhdentymisen ja keskinäisten yhteyksien 
parantamiseksi.

On kiinnostavaa panna merkille, että Kiinan ja Venäjän kaltaisten valtiot ovat osittaneet uutta 
ja kasvavaa mielenkiintoa EU:n koheesiopolitiikkaa kohtaan keinona taata tasapainoinen 
aluekehitys.

Nykyisellään alueellinen kehittäminen edustaa noin kolmasosaa EU:n talousarviomenoista, ja 
vuonna 2008 siitä tulee menoiltaan suurin budjettikohta. 

Huolimatta laajentumisesta ja uusista alueellisista haasteista, määrärahat kuitenkin vähenevät 
suhteessa EU:n BKT:hen. Komission arvioiden mukaan vuonna 2013 koheesioon liittyvät 
menot olisivat vain 0,35 BKT:sta, mikä vastaa 1990-luvun alun tasoa. 
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Tämän osalta parlamentti muistuttaa uudemman kerran tekemästään ehdotuksesta, joka 
koskee yhteisön suoritusvarauksen perustamista rakennerahastoon. Se mahdollistaisi N+2- tai 
N+3-säännön perusteella käyttämättä jääneiden määrärahojen uudelleenosoittamisen alueille 
tai ohjelmiin, joissa näitä lisävaroja käytetään mahdollisimman tehokkaasti ja näin ollen 
mahdollistetaan täysimääräisesti koheesiopolitiikan vaikutus.

Tiedetään, että koheesiopolitiikkaan kohdistuu jälleen kansallistamispyrkimyksiä, joille tietyt 
jäsenvaltiot ovat herkempiä kuin toiset sen mukaan, minkä verran ne katsovat yhteisön 
politiikan olevan vastuussa tilanteesta. Neljäs koheesiokertomus kuitenkin osoittaa, että 
rakenneohjelmien lisäarvo ei ole ainoastaan numeroissa mitattavissa.

Tehtäessä yleistarkistusta Euroopan unionin kauden 2008–2009 talousarviolle, 
koheesiopolitiikkaa olisi tarkasteltava ennen kaikkea Euroopan yhdentymiseen tuomansa 
panoksen kautta, ei siis ainoastaan määrärahojen jakamisen välineenä, jolloin koko Euroopan 
yhdentymishanke on suuressa vaarassa joutua kyseenlaistetuksi.

Tässä yhteydessä on syytä suhteutua myönteisesti alueellisen agendan hyväksymiseen viime 
toukokuussa. Kyseessä on tavattoman tärkeä etenemissuunnitelma, jonka avulla neuvostossa 
ja kunkin puheenjohtajavaltion tasolla tullaan tietoisiksi alueellisen koheesion poliittisista 
painopistealueista.


