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Alue- ja rakennepolitiikka kuuluu Euroopan unionin merkittävimpiin politiikan aloihin. Sen 
osuus talousarviosta on huomattava, ja sillä on hyvin tärkeä merkitys ennen kaikkea Euroopan 
unionin yhteiskunnallisen, taloudellisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden sekä yhteensä 268 
alueen kehityksen kannalta.

Monin paikoin Euroopan unionin alueita kohtaavat pitkälti samankaltaiset haasteet. Alueiden 
on reagoitava globalisaatioon ja siihen liittyvään nopeutuneeseen talouselämän 
rakennemuutokseen, kauppasuhteiden avaamiseen, teknisen vallankumouksen seurauksiin, 
osaamistalouden kehitykseen, väestörakenteen muutokseen sekä lisääntyvään 
maahanmuuttoon.

Vaikka EU:n rakennepolitiikan tavoitteena on auttaa alueita suoriutumaan haasteista, 
Euroopan unionin rakennerahastojen varojen käyttöä suunnittelevat hakijat kohtaavat suuria 
esteitä. Ongelmia aiheuttavat muun muassa byrokraattiset esteet, liialliset ja vaikeasti 
ymmärrettävät säännökset, vaikeaselkoiset yhteisrahoitussäännökset, heikot mahdollisuudet 
vaihtaa kokemuksia hankkeeseen osallistuvien tahojen kesken sekä lähes olemattomat 
mahdollisuudet alueiden väliseen koordinointiin.

Keinon kyseisten esteiden poistamiseksi tarjoaa alueiden välisessä vaihdossa käytettyihin 
menettelyihin (parhaat käytännöt) perustuvan yhteisen lähestymistavan kehittäminen, jotta eri 
alueiden toimijat voivat käyttää hyväkseen muiden kokemuksia. Tämä on käsiteltävänä 
olevan mietinnön tavoite. Siihen liittyy kuitenkin sekä organisatorisia että sisällöllisiä 
kysymyksiä. Tärkeimpiin kysymyksiin kuuluu sen selvittäminen, mitä parhaat käytännöt ovat. 
Käsitettä käytetään tosin usein ja monilla aloilla, mutta selvä ja yksiselitteinen määritelmä 
puuttuu.

On kuitenkin olemassa tiettyjä tekijöitä, joita voidaan käyttää parhaiden käytäntöjen 
tunnistamiseen Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan alalla. Esittelijä suosittelee 
seuraavia seikkoja: 

hankkeen laatu 

kumppanuusperiaatteen takaaminen 

toimenpiteen jatkuvuus

tasavertaisten mahdollisuuksien huomioiminen

hankkeen innovatiivisuus  

varojen käytön tehokkuus sekä 

hankkeen kesto sen täytäntöönpanoon asti

hankkeen siirrettävyys siinä mielessä, että se voidaan toteuttaa myös Euroopan 

unionin muilla alueilla.

. 
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Koska Euroopan unionin koheesiopolitiikan sisältö on monimuotoinen, mietinnössä 
keskitytään muutamaan keskeiseen kohtaan. Näitä ovat:

tutkimus ja kehitys / innovaatiot

ympäristönsuojelu – ilmastonsuojelu – kestävä energiapolitiikka

arvokkaiden työpaikkojen luominen 

elinikäinen oppiminen

integroitu kaupunkikehitys 

väestörakenteen kehitys

rajojen yli tehtävä yhteistyö

julkisen ja yksityisen alan kumppanuudet

Alueilla toteutettujen hankkeiden perusteella ja pitämällä edellä mainittuja yleisiä tekijöitä 
lähtökohtana olisi määritettävä parhaiden käytäntöjen tekijöitä, jotka voidaan sopeuttaa 
painopisteaiheisiin.

Sisällöllisten seikkojen lisäksi mietinnössä käsitellään myös organisatorisia kysymyksiä. 
Tämä koskee ennen muuta välineitä ja toimenpiteitä, joiden avulla alueiden toimijat voivat 
vaihtaa määritettyjä parhaita käytäntöjä tai päästä käyttämään niitä.

Mietintö aluepolitiikan parhaista käytännöistä ja rakennerahastojen käytön esteistä tulee 
sisältämään päätelmiä ja suosituksia, jotka on tarkoitus välittää Euroopan komissiolle.
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