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Johdanto

Tällä työasiakirjalla on kaksi tarkoitusta: analysoida alueellista koheesiota koskevaa vihreää
kirjaa ja tuoda esille esittelijän ensivaikutelmia tästä tärkeästä poliittisesta asiakirjasta. 
Keskustelun tässä vaiheessa asiakirjassa keskitytään vain tärkeimpiin raporttiluonnoksessa 
käsiteltäviin aiheisiin ja kuvataan esittelijän ensimmäisiä ajatuksia niistä. Toisena tavoitteena 
on saada aikaan konsensus tämän raportin perussuuntauksesta järjestämällä keskustelu 
paremmin aluekehitysvaliokunnassa. Esittelijä on vakuuttunut siitä, että Euroopan parlamentti 
omaksuu pian selkeän kannan paitsi alueellisen koheesion ymmärtämiseen ja rooliin, myös 
EU:n aluepolitiikan tulevaisuuteen.

Oma-aloitteisen raportin tavoitteena on käsitellä paitsi alueellista koheesiota koskevaa vihreää 
kirjaa, myös taloudellista ja sosiaalista koheesiota käsittelevää viidettä väliraporttia. Viimeksi 
mainitusta on jo keskusteltu aluekehitysvaliokunnassa syyskuussa, ja sen vuoksi kyseistä 
raporttia koskevaa analyysia käsitellään lyhyesti tämän työasiakirjan lopussa.

Taustaa

Euroopan parlamentti kehotti syyskuun 28. päivänä 2005 pidetyssä täysistunnossa 
hyväksytyssä oma-aloitteisessa raportissaan, joka käsitteli alueellisen koheesion roolia 
alueellisessa kehityksessä (esittelijä: Ambroise Guellec), Euroopan komissiota julkaisemaan 
pikaisesti valkoisen kirjan alueellisesta koheesiosta. Tämä oli tuolloin Euroopan parlamentin 
puolelta selvä merkki siitä, että alueellisen koheesion käsite olisi olennaisen tärkeä EU:n 
aluepolitiikan tulevassa kehityksessä. Tämän vuoksi käsite oli määriteltävä oikein. Kun 
taloudellisen ja sosiaalisen koheesion rinnalle lisättiin Lissabonin sopimuksessa myös 
alueellinen koheesio (SEU:n artikla 3 ja SEU:n artikla 174), käsite hahmottui aiempaa 
selvemmin, vaikka jäikin vielä hieman epäselväksi määritelmältään, menetelmiltään ja 
lähestymistavaltaan. 

Alueellista koheesiota käsittelevä yleiskeskustelu on kuitenkin ollut käynnissä jo 1990-luvulta 
asti. Euroopan aluekehityssuunnitelma käynnisti vuonna 1999 prosessin, joka johti 
vuonna 2007 EU:n maankäytöstä ja kaupunkikehityksestä vastaavien ministerien laatiman 
Euroopan unionin alueellisen agendan hyväksymiseen. Näissä poliittisissa asiakirjoissa 
korostettiin voimakkaasti roolia, joka alueelliseen koheesioon liitettäisiin pyrittäessä 
varmistamaan tasapainoinen ja kestävä kehitys kaikkialla unionissa. Euroopan parlamentti 
suhtautui tähän lähestymistapaan myönteisesti raportissaan, joka koski alueellisen agendan ja 
Leipzigin peruskirjan seurantaa (esittelijä: Gisela Kallenbach), ja esitti uudelleen pyyntönsä 
alueellisen koheesion selkeän määritelmän aikaansaamiseksi tulevassa vihreässä kirjassa 
alueellisesta koheesiosta.  

Komission vihreän kirjan sisältö

Euroopan komissio hyväksyi alueellista koheesiota käsittelevän vihreän kirjan lopulta 
6. lokakuuta 2008 otsikolla Turning Territorial Diversity into strength. Kirjassa ei ole 
alueellisen koheesion määritelmää. Sen sijaan kirjan myötä käynnistyy laaja alueellisten ja 
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paikallisten viranomaisten, yhdistysten, kansalaisjärjestöjen ja kansalaisyhteiskunnan 
kuuleminen, jonka tarkoituksena on lisätä tietoisuutta tästä uudesta käsitteestä ja sen 
vaikutuksista EU:n tulevaan aluepolitiikkaan. Tätä varten kirjassa on luettelo eri näkökohtiin, 
myös määritelmään, liittyvistä käytännön kysymyksistä. Tämä julkinen kuuleminen kestää 
helmikuun loppuun asti vuonna 2009. 

Vihreän kirjan mukaan alueellisessa koheesiossa on kyse kaikkien EU-alueiden tasapainoisen 
kehityksen varmistamisesta ja sen varmistamisesta, että alueiden asukkaat pystyvät 
hyödyntämään alueiden yksilöllisiä ominaisuuksia parhaalla mahdollisella tavalla. Vihreässä 
kirjassa esitetään, että monimuotoisuus olisi itse asiassa muunnettava hyödyksi ja 
kilpailueduksi, joka edistää koko EU:n kestävää kehitystä. Tärkeimpänä haasteena on siten 
alueiden auttaminen hyödyntämään ominaisuuksiaan parhaalla mahdollisella tavalla. Tätä 
varten vihreässä kirjassa myönnetään, että tehokkaat ratkaisut edellyttävät usein 
yhdenmukaista lähestymistapaa ja yhteistyötä eri viranomaisten ja toimijoiden välillä. 
Vihreässä kirjassa mainitaan myös erikseen, että koheesiopolitiikan hallintoa on parannettava 
muuttamalla sitä joustavammaksi ja helpommaksi sopeuttaa tilanteen kannalta sopivimpaan 
interventiotasoon.

Vihreässä kirjassa painotetaan tarvetta varmistaa tasapainoinen kehitys maaseudulla ja 
kaupungeissa sekä ehdotetaan keinoja väestökadon ja kaupunkirakenteen hajautumisen 
estämiseksi. Vihreässä kirjassa mainitaan kolme avainkäsitettä, joiden pohjalta erityisiä 
poliittisia toimenpiteitä on kehitettävä: keskittäminen, yhteydet ja yhteistyö:

Keskittäminen tuottaa sellaisia etuja kuin suurempi tuottavuus ja luovuus. Sillä on 
kuitenkin myös kielteisiä vaikutuksia erityisesti ympäristöön liittyvien kustannusten, 
ruuhkautumisen, maan hintojen ja sosiaalisen syrjäytymisen muodossa. Alueellinen 
koheesio tarkoittaa siis oikeanlaisen tasapainon luomista keskittämisestä saatavien 
etujen ja alueellisten mahdollisuuksien laajamittaisemman hyödyntämisen välille, jotta 
alueiden panos unionin vaurauteen kokonaisuutena olisi mahdollisimman hyvä.

Yhteydet korostavat tarvetta siirtyä kohti yhtenäisempää Eurooppaa, jossa 
markkinoihin, palveluihin ja henkilöihin saa yhteyden nopeasti ja tehokkaasti. Tämä 
kattaa liikenteen, mutta myös yhtenäismarkkinoiden tehokkaan toiminnan edellyttämät 
infrastruktuurit, esimerkiksi terveydenhoidon, koulutuksen, laajakaista-Internetin tai 
energiaverkkojen infrastruktuurit. Kaikki nämä yhteydet jakautuvat unionissa tällä 
hetkellä epätasaisesti. 

Yhteistyö on ollut aina yksi koheesiopolitiikan tärkeistä tukipilareista. Vihreässä 
kirjassa esitetään, että tässä suhteessa olisi tehtävä vielä enemmän luonnostaan rajat 
ylittävien, muuttoliikkeestä ympäristöasioihin vaihtelevien kysymysten 
ratkaisemiseksi Tätä yhteistyötä on tehtävä monella tasolla, ja siihen on sisällytettävä 
uusia kumppaneita. 

Komissio tunnustaa myös kehityshaasteet, joihin tietyillä maantieteellisillä ominaisuuksilla 
varustetut kolmenlaiset alueet (joilla on vuoria, saaria tai harvaan asuttuja alueita) joutuvat 
vastaamaan, ja pohtii, tarvitaanko näiden ongelmien voittamiseksi erityisiä poliittisia 
toimenpiteitä. Lopuksi komissio tuo esille joukon EU:n alakohtaisia politiikkoja, joilla on 
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vahva alueellinen vaikutus (esimerkiksi kuljetus, energia, YMP:n ensimmäinen pilari, 
työllisyys ja ympäristö) ja korostaa niiden välisten synergioiden luonnin tärkeyttä. 
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Parlamentin vastauksen laatiminen: esittelijän alustavat huomautukset

A. VIHREÄ KIRJA
  Vihreän kirjan hyväksyminen: Esittelijä on tyytyväinen alueellista koheesiota 

koskevan vihreän kirjan hyväksymiseen, koska se vastaa Euroopan parlamentin 
pitkäaikaista tarvetta. Vaikka Lissabonin sopimusta ei ole vielä ratifioitu eikä 
alueellisella koheesiolla ole siksi vielä virallista sopimuspohjaa, tämä vihreä kirja 
sisältää ensimmäisen analyysin käsitteestä, josta tulee unionin tärkeä painopistealue 
taloudellisen ja sosiaalisen koheesion ohella.

  Määritelmä: Tästä vihreästä kirjasta puuttuu kuitenkin kunnianhimoa siinä mielessä, 
että kirjassa ei ole uudesta käsitteestä käytännön määritelmää, kuten alun perin 
odotettiin. Käytännössä tämä merkitsee lisäviivästystä alueellisen koheesion käsitteen 
käyttöönotolle. On korostettava, että Euroopan parlamentti odottaa julkisen 
kuulemisen tuloksena alueellisen koheesion selkeää määritelmää, josta sovitaan 
yhteisesti ja jonka kaikki aluepolitiikan alan toimijat ymmärtävät samalla tavalla. 

  Julkinen kuuleminen: Tässä mielessä esittelijä on tyytyväinen alueelliseen koheesioon 
liittyvään julkiseen kuulemiseen. Tämän prosessin onnistuminen riippuu suoraan 
keskusteluun osallistuvien eri toimijoiden ja kansalaisyhteiskunnan edustajien 
mahdollisimman laajamittaisesta osallistumisesta. Euroopan parlamentin jäsenten on 
edistettävä tehokkaasti Euroopan kansalaisten tietoisuutta alueellista koheesiota 
koskevasta vihreästä kirjasta. 

  Valkoisen kirjan julkaisua odotetaan: Euroopan parlamentin on pysyttävä lujana 
vaatimuksessaan alueellista koheesiota koskevan valkoisen kirjan julkaisusta tämän 
kuulemisprosessin päätyttyä. Esittelijän mielestä valkoisen kirjan julkaisu on vain 
alkua, kun alueellinen koheesio muunnetaan käytännön määräyksiksi, jotka olisi 
sisällytettävä seuraavaan rakennerahastoja koskevaan lainsäädäntöpakettiin vuoden 
2013 jälkeistä ohjelmakautta varten. 

  Rahoitusnäkökohdat: Esittelijä hyväksyy sen, että kaikki viittaukset alueellisen 
koheesion budjetti- ja rahoitusvaikutuksiin jätetään pois tästä keskustelusta. On 
parempi rajata analyysi uuden tavoitteen poliittisiin näkökohtiin ja pohtia 
myöhemmässä vaiheessa sitä, vaikuttaako uusi käsite EU:n budjettiin vuoden 2013 
jälkeisenä aikana, ja jos vaikuttaa, miten tai missä määrin.

B. ALUEELLISEN KOHEESION KÄSITE

Uuden käsitteen analysointi: Esittelijä uskoo alueellisen koheesion olevan erillinen käsite, 
jonka pitäisi tuottaa taloudelliselle ja sosiaaliselle koheesiolle käytännön lisäarvoa. 
Koheesion kolmen osa-alueen (taloudellinen, sosiaalinen ja alueellinen) olisi 
täydennettävä ja vahvistettava toisiaan, mutta säilytettävä kuitenkin oma erillinen 
tarkoituksensa yhtenäisenä käsitteenä. Tämän vuoksi näiden tavoitteiden välillä ei pitäisi 
olla hierarkiaa. Tässä keskustelussa pitäisi paitsi yrittää määritellä alueellisen koheesion 
tuottama lisäarvo ja käytännön edut, joita Euroopan kansalaisille odotetaan koituvan sen 
käyttöönotosta, myös pohtia, miten käsite sisällytetään laajemmalti EU:n tulevaan 
aluepolitiikkaan. 
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Näkymä epäsymmetrisestä Euroopasta hylätään: Esittelijän mielestä unionin 
tasapainoinen kehitys edistää tehokkaasti EU:n talouden kilpailuetua. Tämän vuoksi 
alueellista koheesiota voidaan pitää vain horisontaalisena käsitteenä, joka kattaa unionin 
kehityksen kokonaisuutena. Haasteena on keskittyä tehokkaampiin välineisiin, joiden 
avulla tavoitteen saavuttaminen on mahdollista. Tässä mielessä Euroopan aluesuunnittelun 
seurantaverkon työ on erityisen tärkeää, koska siinä yritetään kuvata EU:n aluekehityksen 
eri kehitysmallien seurauksia. 

Etujen siirto eri puolille unionia: Tällä ajatuksella on erityisen paljon merkitystä luotaessa 
eri puolille unionia huippuosaamiskeskuksia, jotka ovat elintärkeitä taloudelliselle 
menestykselle, tieteellisille keksinnöille, teknisille innovaatioille ja työllisyydelle. On 
tärkeää kannustaa keskusten, tutkimus- ja innovaatiolaitosten ja niitä ympäröivien 
alueiden välistä vuorovaikutusta ja tietojen vaihtoa. Tällaisten kasvavien keskusten pitäisi 
tuottaa tasaisesti koko EU-alueelle jakautuvia etuja, jotta sijoitusten vaikutus olisi 
mahdollisimman suuri.

Kunkin alueen mahdollisuuksien hyödyntäminen: Euroopan unionissa ei ole kaikille 
sopivaa kehitysmallia, joka toimisi yhtä hyvin EU:n kaikilla alueilla. Unionin vahvuus 
onkin itse asiassa sen monimuotoisuus. On tärkeää määritellä Euroopan kunkin alueen 
ominaisuudet ja rakentaa niiden pohjalle kilpailukyvyn parantamista sekä kasvun ja 
vaurauden varmistamista varten. Esittelijä pitää tässä yhteydessä hyvin tärkeänä Suomen 
entisen pääministerin Esko Ahon tuoretta artikkelia, joka julkaistiin Financial Times 
-lehdessä (16.7.2008). Esko Ahon mukaan Euroopan unionin tulisi keskittyä luomaan 
Silicon Valley -tyyppisiä ryppäitä eri puolille unionia. On olennaisen tärkeää keskittää 
resurssit muutamiin olemassa oleviin ryppäisiin sen sijaan, että varat levitettäisiin hieman 
joka puolelle vähentäen onnistumisen mahdollisuuksia. Kaikilla alueilla ei toisin sanoen 
ole mahdollisuuksia eikä resursseja huippuosaamiskeskusta varten. Tämä ei ole tavoite, 
johon pitäisi pyrkiä. EU:n pitäisi rajata lähestymistapaansa tässä suhteessa. 

Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen edistäminen: Tämän tavoitteen kiistämätön 
lisäarvo on jo todettu varmuudella. Alueellisten ja paikallisten viranomaisten suora 
osallistuminen suunnitteluun ja toteutukseen merkityksellisten rajatylittävää, ylikansallista 
ja alueiden välistä yhteistyötä koskevien ohjelmien yhteydessä on myös myönteinen 
merkki tämän poliittisen tavoitteen tulevasta kehityksestä. Tässä suhteessa on myös 
korostettava rajatylittävän ulottuvuuden ja Euroopan naapuruuspolitiikan 
merkityksellisten toimintaohjelmien tärkeyttä. Tämä on EU:n aluepolitiikan 
menestystarina, jota olisi hyödynnettävä laajalti tulevaa ohjelmakautta varten.

Alueet, joilla on erityisiä maantieteellisiä ominaisuuksia: Alueellista koheesiota 
koskevassa vihreässä kirjassa tunnustetaan erityiset kehityshaasteet, joita ilmenee etenkin 
kolmenlaisilla alueilla: vuoristoalueilla, saarialueilla ja harvaan asutuilla alueilla. 
Euroopan parlamentti on jo pitkään peräänkuuluttanut kattavaa strategiaa, jonka avulla 
nämä alueet voisivat voittaa vakavat ja pysyvät luonnolliset ja väestötieteelliset 
vaikeutensa. Tämän vuoksi olisi kiinnitettävä erityistä huomiota kyseisten alueiden 
kehitykseen, jotta unionin kehitys olisi tasapainoista ja alueellinen koheesio toteutuisi. 
Esittelijä haluaa kuitenkin painottaa tässä yhteydessä sitä, että alueellinen koheesio on 
edelleen kaikkia EU:n alueita koskeva horisontaalinen käsite. Sitä ei voida pitää uutena 
politiikkana sellaisia alueita varten, joilla on erityisiä maantieteellisiä ominaisuuksia. 
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Yhteisön alakohtaisten politiikkojen alueellinen vaikutus: Esittelijä on pettynyt, koska 
vihreän kirjan kyseinen osa rajoittuu luetteloon EU:n politiikoista, joilla on vahva 
alueellinen vaikutus. Osassa ei kuitenkaan mainita alueellista koheesiota tärkeänä 
tavoitteena eikä ennakkoehtona näiden politiikkojen kehitykselle. Euroopan parlamentti 
on useissa tilanteissa tuonut esille tarpeen laatia EU:n kaikille toimenpiteille ja 
politiikoille yhtenäinen lähestymistapa. Politiikan kannalta voidaan esittää, että tämä 
ajatus vastaa täysin kaikkien yhteisön alakohtaisten politiikkojen alueellisen vaikutuksen 
koordinointitarvetta tietyllä alueella. Samanaikaisesti on kuitenkin huomioitava seuraavat 
seikat: korostamalla muiden alakohtaisten EU-politiikkojen alueellista ulottuvuutta 
Euroopan parlamentti ei yritä vähentää EU:n aluepolitiikan merkitystä ja 
riippumattomuutta. Yhtenäisen lähestymistavan tavoitteena on sen sijaan maksimoida 
rakenteellisten interventioiden vaikutus käytännössä ja Euroopan kansalaisten hyväksi. 

Alueellinen hallinto: Vihreässä kirjassa pidetään alueellista hallintoa avaintekijänä 
koheesiopolitiikan onnistuneessa tulevassa toteutuksessa. Äskettäin hyväksytyn Euroopan 
parlamentin raportin Hallintotapa ja kumppanuus kansallisella, alueellisella ja 
hankekohtaisella tasolla aluepolitiikan alalla (esittelijä: Jean Marie Beaupuy) 
päätelmien perusteella esittelijä keskittyy tarpeeseen edistää monitasoista 
hallintojärjestelmää ja löytää sopiva alueellinen taso, jolla interventiot olisivat 
tehokkaampia ohjelmien suunnittelun ja toteutuksen eri vaiheissa. Luonnollisesti on 
kiinnitettävä riittävästi huomiota uusien alueellisten kumppanuussuhteiden luomiseen, 
jonka on oltava painopistealueena kaikissa merkityksellisissä vihreää kirjaa koskevissa 
analyyseissa. 

Alueellista koheesiota koskevassa vihreässä kirjassa viitataan myös useisiin muihin 
aiheisiin, joita voidaan käsitellä tässä keskustelussa. Valiokunnassa on jo keskusteltu 
parempien ilmaisimien luomisesta alueellisen koheesion ominaisuuksien ja trendien 
valvontaa varten. Asiaa on käsiteltävä laajemmin. 

C. TALOUDELLISTA JA SOSIAALISTA KOHEESIOTA KÄSITTELEVÄ VIIDES 
VÄLIRAPORTTI

Tässä väliraportissa on kaksi osaa. Ensimmäinen osa sisältää koheesiopolitiikan tulevaisuutta 
koskevan julkisen kuulemisen tulokset (kuuleminen käynnistettiin neljännen 
koheesiokertomuksen julkaisun jälkeen). Toisessa osassa on analyysi tilanteesta ja trendeistä 
sen osalta, miten tietyt kasvualat vaikuttavat koheesioon. 

Parlamentti vahvistaa tämän kuulemisprosessin tärkeimmät päätelmät (kuulemisen aikana 
vastaanotettiin yli 100 vastausta). Ne vastaavat täysin näkökantoja, jotka sisältyvät Euroopan 
parlamentin neljättä koheesiokertomusta (esittelijä: Ambroise Guellec) koskevaan raporttiin. 
Esimerkkejä näistä ovat uusien kansallistamisyritysten torjunta ja sitoutuminen yhtenäiseen 
yhteisöpolitiikkaan, jonka olisi myös oltava avuksi vastattaessa globalisaation, ilmaston ja 
väestötieteellisten muutosten tuomiin haasteisiin. Raportissa ilmaistaan myös vahva näkemys, 
jonka mukaan tämän politiikan olisi katettava kaikki EU-alueet tuomalla lisäarvoa kaikille, ei 
pelkästään köyhimmille lähentymisalueille. Raportissa myös korostetaan tarvetta saada aikaan 
käytännön synergioita ja yhtenäinen lähestymistapa eri alakohtaisten politiikkojen välille, 
jotta kasvu- ja kehitystulokset olisivat mahdollisimman hyviä.
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Esittelijä haluaa tuoda esille erään toisen näkökohdan taloudellista ja sosiaalista koheesiota 
käsittelevässä viidennessä väliraportissa. Hän pitää näkökohtaa keskeisenä EU:n 
koheesiopolitiikan tulevan uudistuksen kannalta. Komissio mainitsee kyseisessä raportissa 
ensimmäistä kertaa erikseen siirtymäalueet, jotka sijaitsevat lähentymisalueiden ja 
kilpailukyky- ja työllisyysalueiden välissä. Tämä vaikuttaa ensimmäiseltä yritykseltä käsitellä 
erikseen näitä alueita, jotka ovat nyt hajallaan phasing in- tai phasing out -alueina kahden 
tavoitteen välillä. Esittelijä tukee tätä lähestymistapaa paitsi siksi, että kyseisten alueiden 
asema selkiytyy, mutta etenkin sen seikan tunnustuksena, että on suunniteltava ja toteutettava 
kattavampi järjestelmä asteittaisen siirtymäavun antamiseksi alueille, jotka ylittävät pian 75 
prosentin BKT:n rajan.

Päätelmä

Tätä analyysia tulisi käyttää pohjana keskustelulle, joka käydään aluekehitysvaliokunnassa 
5. marraskuuta 2008 komissaari Hübnerin ollessa läsnä. Tämä työasiakirja ei sisällä vihreässä 
kirjassa olevien aiheiden perusteellista esittelyä eikä täydellistä analyysia esittelijän 
näkökannoista, jotka esitellään raporttiluonnoksessa. Esittelijä kutsuu kaikki tämän 
valiokunnan jäsenet osallistumaan keskusteluun aktiivisesti ja tuomaan esille omia 
ajatuksiaan, näkemyksiään ja ehdotuksiaan. 
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