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1. RAKENNE- JA KOHEESIORAHASTOT: SOLIDAARISUUSPOLITIIKKA1 
 
Miksi?  
 
Aluepolitiikan avulla toteutetaan Euroopan kansojen välistä yhteisvastuullisuutta, joka mainitaan 
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen johdanto-osassa. Aluepolitiikka auttaa saavuttamaan 
yhden sopimuksessa määritellyistä perustavoitteista, joka on taloudellisen ja sosiaalisen 
yhteenkuuluvuuden lujittaminen alueiden välisiä kehityseroja vähentämällä. Sillä on merkittävä 
vaikutus alueiden kilpailukykyyn ja alueiden asukkaiden elinoloihin pääasiassa monivuotisten 
kehitysohjelmien yhteisrahoittamisen kautta. Sen on luotava kaikille Euroopan unionin alueille 
mahdollisuus saada täysi hyöty yhtenäismarkkinoiden tarjoamista mahdollisuuksista ja osaltaan 
tuettava talous- ja rahaliiton (EMU) menestymistä. 
 
 
Miten? 
 
Ohjelmia tukevat seuraavat neljä rakennerahastoa sekä koheesiorahasto:  
 
 Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR): infrastruktuurit ja investoinnit, työpaikkojen 

luominen ja pk-yritykset 
 Euroopan sosiaalirahasto (ESR): koulutus, yhteiskunnallinen integraatio ja työllisyys 
 Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahasto (EMOTR, ohjausosasto): 

maaseutualueiden kehitys ja maatiloille suunnattava tuki 
 Kalatalouden ohjauksen rahoitusväline (KOR): kalatalousalan mukauttaminen.  

 
Koheesiorahasto tukee ympäristö- ja liikennehankkeita köyhimmissä jäsenvaltioissa. 
 
Rakennerahastot ja koheesiorahasto tarjoavat tukia, ja Euroopan investointipankki myöntää 
lainoja. 
 
Koheesiorahasto antaa suoraa taloudellista tukea suuriin liikenteeseen ja ympäristöön liittyviin 
infrastruktuurihankkeisiin.  
 
Rakennerahastot rahoittavat ohjelmia, jotka sisältävät kehityksen edistämiseen tähtääviä 
toimenpiteitä. Kehitysohjelmia laativat jäsenvaltiot yhdessä alue- ja paikallisviranomaisten sekä 
asianomaisten talous- ja työmarkkinaosapuolten kanssa. 
 
Päätavoitteet: 
 
Rakennerahastot keskittyvät seuraaviin kolmeen päätavoitteeseen:  
 
 kehityksessä jälkeen jääneiden alueiden kehittäminen (tavoiteohjelma 1) 
 teollisuus-, maatalous- tai kaupunkivyöhykkeiden tai kalastuksesta riippuvaisten alueiden 

sosioekonomisen tilanteen muuttaminen (tavoiteohjelma 2) 
 koulutus- ja työmahdollisuuksien parantaminen (tavoiteohjelma 3) (myös tavoitteen 1 

alueohjelmat sisältävät vastaavanlaisia toimenpiteitä).  

                                                 
1 Tiedot perustuvat Inforegion Internet-sivuihin. Euroopan komissio. Aluepolitiikan pääosasto.  
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Varoja myönnetään myös neljän yhteisöaloitteen kautta. Yhteisöaloitteet edistävät rajat 
ylittävää, valtioiden ja alueiden välistä yhteistyötä eri puolilla EU:ta (Interreg III), kriisiin 
joutuneiden kaupunkien ja lähiöiden elvyttämistä (Urban II), työmarkkinoiden tasa-arvoa 
(Equal) sekä maaseudun kehittämistä (Leader+).  
 
Innovatiiviset toimet puolestaan tukevat kokeellisia alueellisia ohjelmia. 
 
Rahoitus: 
 
Rakennerahastot nielaisevat keskimäärin kolmanneksen EU:n määrärahoista. Kaudella 2000–
2006 myönnetään 15 jäsenvaltiolle 195 miljardia euroa sekä lisäksi 15 miljardia euroa uusille 
jäsenvaltioille vuosina 2004–2006. 
 
Koheesiorahasto saa 25,6 miljardia euroa kaikille 25:lle jäsenvaltiolle yhteensä. 
 
Euroopan unionin myöntämä avustus täydentää jäsenvaltioiden antamaa tukea. Unionin 
rahoitusosuus on 25–85 prosenttia kokonaiskustannuksista. Suurimmillaan osuus on alueilla, 
joilla julkinen sektori ei yksin pysty kantamaan kehityksen tuomaa taloudellista taakkaa. Julkisen 
sektorin antamaa apua täydennetään yksityisen sektorin tuomalla rahoituksella. 
 
Ohjelmien määrittely 
 
Euroopan komissio sekä kansalliset ja alueelliset viranomaiset laativat ohjelmat komission 
suuntaviivojen ja jäsenvaltioiden tärkeimpien tavoitteiden mukaisesti. Jäsenvaltiot valitsevat 
konkreettiset hankkeet ja vastaavat niiden täytäntöönpanosta. Euroopan unioni täydentää 
kansallista alueille ja niiden asukkaille myönnettävää tukea pääasiassa yhteisrahoittamalla 
monivuotisia kehitysohjelmia. 
 
Tulevaisuus 
 
Komissio esittää, että kaudella 2007–2013 keskitettäisiin päätavoitteet kolmen otsikon alle. 
Kaudelle esitetty kokonaistalousarvio on noin 336 miljardia euroa.  
 
 Lähentyminen: tavoitteena on vauhdittaa kasvua ja työllisyyttä niillä kehittymättömämmillä 

alueilla (pääasiassa uusissa jäsenvaltioissa), jotka edelleen saavat rahoitusta 
koheesiorahastosta.  
 Kilpailukyky: Tähtää muutosten ennakointiin muualla Euroopan unionissa. Tähän sisältyy 

alueellinen osa, johon jokainen jäsenvaltio valitsee tuettavat vyöhykkeet, sekä kansallinen 
osa, joka perustuu Euroopan työllisyysstrategiaan.  
 Yhteistyö: tukeudutaan Interreg-aloitteesta saatuun kokemukseen Euroopan unionin alueen 

tasapainoisen kehityksen edistämiseksi. 
 
 
 
Euroopan parlamentin asema 
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Parlamentti on hyödyntänyt uusia valtuuksiaan tällä alalla:  
 
 Euroopan yhtenäisasiakirja toi mukanaan neuvoston kanssa tehtävän yhteistyön 

rakennerahastoja säätelevien soveltamispäätösten osalta 
 Maastrichtin sopimus toi mukanaan hyväksyntämenettelyn yleisiä sääntöjä koskevissa 

päätöksissä 
 Amsterdamin sopimus toi mukanaan yhteispäätösmenettelyn neuvoston kanssa 

täytäntöönpanotoimissa 
 Nizzan sopimuksessa määrätään, että 1. tammikuuta 2007 lähtien neuvoston on tehtävä 

yleisiä säännöksiä koskevat päätökset määräenemmistöllä. 
 
Komission vuonna 1993 hyväksymät ja vuonna 1999 laajennetut käytännesäännöt edellyttävät, 
että parlamentille raportoidaan säännöllisesti rahaston toiminnasta. Vuoden 1999 uudistuksessa 
parlamentin onnistui myös säilyttää Urban-ohjelma yhtenä yhteisöaloitteista.  
 
2. TERMINOLOGIAA 
 
 EU:n aluepolitiikka: Oikeusperusta: Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 2 ja 

3 artikla. Yksi EU:n aluepolitiikan perusarvoista on yhteisvastuullisuus, jonka tavoitteena 
on yhteisön tasolla auttaa kaikkein heikoimmassa asemassa olevia alueita voittamaan 
vaikeutensa. Aluepolitiikka on myös konkreettista toimintaa, ja sen tulokset ovat selvästi 
unionin kansalaisten nähtävillä. Kansalaiset itse saavat konkreettista apua työn etsimisessä 
sekä muuttuviin työmarkkinoihin erityisesti koulutuksen avulla sopeutumisessa.  

 
 Koheesiopolitiikka: Oikeusperusta: EY:n perustamissopimuksen XVII osaston 158–

162 artikla1. Korjataan kehityksen epätasapainoa keskittymällä taloudellisiin ja sosiaalisiin 
tekijöihin. Annetaan köyhemmille alueille valmiuksia, joita tarvitaan kehityksen 
vauhdittamiseen ja elintason parantamiseen muun muassa peruspalvelujen, erilaisten taitojen, 
teknisten valmiuksien tai sisäisiin investointeihin rohkaisevan houkuttelevan ympäristön 
muodossa. Kehityksen epätasapaino vaikuttaa haitallisesti epäedullisessa asemassa oleviin 
alueisiin ja hidastaa kasvua unionissa ja estää unionin mahdollisuuksien täyden 
hyödyntämisen.  

 
 Taloudellinen ja sosiaalinen yhteenkuuluvuus: Euroopan parlamentin asema: 

Parlamentti katsoo, että taloudellinen ja sosiaalinen yhteenkuuluvuus on Euroopan 
yhdentymiselle elintärkeää. Se on aina tukenut rakennerahastoille suunnattavan tuen 
lisäämistä koskevia ehdotuksia, joita se pitää tarpeellisina. Vuoden 1993 rakennepolitiikan 
täytäntöönpanoa koskevat käytännesäännöt olivat tulosta parlamentin vaatimuksesta myöntää 
riittävää rahoitusta. Koska parlamentilla on oikeus antaa puoltava lausunto rakennerahastoja 
koskevista yleisistä säännöistä, se ilmaisi kantansa2ja neuvosto otti suurimman osan sen 

                                                 
1 Euroopan yhtenäisasiakirjassa EY:n perustamissopimuksen V osaston muodossa määrätään erityisesti 
rakennerahastojen rakenteiden ja toimintasääntöjen uudistamisesta komission ehdotuksesta, neuvoston 
yksimielisellä päätöksellä Euroopan parlamentin kuulemisen jälkeen. Uudistuksen soveltaminen tapahtuu 
komission ehdotuksesta, neuvoston määräenemmistöpäätöksellä. Amsterdamin sopimuksessa 
soveltamispäätökset alistettiin Euroopan parlamentin ja neuvoston yhteispäätösmenettelylle. Komission on 
annettava joka kolmas vuosi neuvostolle ja parlamentille edistymisestä kertomus. 
2 19. marraskuuta 1998 annettu päätöslauselma. 
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mielipiteistä huomioon. Käytännesääntöjä komission kanssa laajennettiin vuonna 1999 
kattamaan kaikki rakennepoliittiset välineet. 

 
 Rakennerahastot: EU:n rakennerahastoja hallinnoi komissio ja niistä rahoitetaan yhteisön 

rakennetukea. Rakennerahastoihin kuuluvat Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahasto 
EMOTR:n ohjausosasto, aluekehitysrahasto aluepolitiikan alaisia rakennetukia varten, 
sosiaalirahasto sosiaalipoliittisia toimenpiteitä varten sekä kalatalouden ohjauksen 
rahoitusväline (KOR). Rakennerahastoista tuleva taloudellinen tuki suuntautuu pääasiassa 
köyhemmille alueille unionin taloudellisen ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden 
vahvistamiseksi, jotta yhtenäismarkkinoiden haasteet pystytään kohtaamaan joka puolella 
Euroopan unionia.  

 
 Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR): Oikeusperusta: EY:n perustamissopimuksen 158–

162 artikla. Tavoitteet: myötävaikuttaa alueellisen epätasapainon poistamiseen osallistumalla 
kehityksessä jälkeen jääneiden alueiden rakenteelliseen mukauttamiseen sekä taantuvien 
teollisuusalueiden uudistamiseen (160 artikla).  

 
 Euroopan sosiaalirahasto (ESR): Oikeusperusta: EY:n perustamissopimuksen 146–148 ja 

158–162 artikla. Parantaa työntekijöiden työllistymismahdollisuuksia sisämarkkinoilla 
lisäämällä liikkuvuutta ja ammatillista koulutusta. Asetuksessa N:o 1784/1999 määritellään 
uudelleen Euroopan sosiaalirahaston puitteet ja poliittiset painopistealueet kaudelle 2000–
2006. Tuetaan työttömyyden ehkäisemiseen, inhimillisten voimavarojen kehittämiseen ja 
sosiaalisen integraation edistämiseen tähtääviä toimenpiteitä. Avustaa rakennerahastojen 
yleisissä säännöissä määritellyissä kolmessa tavoitteessa.  

 
 Kalatalouden ohjauksen rahoitusväline (KOR): KOR on vuodesta 1994 lähtien 

ryhmitellyt yhteisön kalatalouteen liittyviä välineitä. Sitä sovelletaan kaikilla 
rannikkoalueilla ja sen päätehtävänä on lisätä alan tuotantorakenteiden kilpailukykyä ja 
kehittää taloudellisesti kannattavien yritysten kehittämistä samalla kun se pyrkii ylläpitämään 
kalavarojen ja niiden hyödyntämisen välistä tasapainoa. 

 
 Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston (EMOTR) ohjausosasto: EMOTR:sta 

rahoitetaan EU:n yhteistä maatalouspolitiikkaa. Rahaston tarkoituksena on tarjota 
markkinointitukea ja edistää maatalouden rakenteellista sopeuttamista. EMOTR on jaettu 
kahteen osastoon. Ohjausosaston tehtävänä on tukea maatalouden järkeistämistä, 
nykyaikaistamista ja rakenteellista kehitystä. 

 
 Koheesiorahasto: EY:n perustamissopimuksen 161 artiklan mukaisesti koheesiorahasto 

perustettiin vuonna 1993 osallistumaan ympäristöalan ja liikenteen infrastruktuurin alan 
hankkeiden rahoittamiseen. Rahaston myöntämä tuki kohdistetaan ainoastaan EU:n neljään 
köyhimpään jäsenvaltioon (Irlantiin, Kreikkaan, Espanjaan ja Portugaliin), ja tavoitteena on 
vähentää EU:n jäsenvaltioiden talouksien välisiä kehityseroja. Koheesiorahastoa ei katsota 
rakennerahastoksi. 

 
 Täydentävyys: Täydentävyys on yksi niistä rakennerahaston neljästä periaatteesta, joita 

vahvistettiin heinäkuussa 1993 hyväksytyillä tarkistetuilla säännöksillä. Se tarkoittaa sitä, 
että yhteisön tukea saavien hankkeiden tulee olla uusia hankkeita, joita jäsenvaltiot eivät olisi 
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yksin ryhtyneet toteuttamaan. Kansallisen rahoituksen tulee kuitenkin olla hallitsevassa 
asemassa, ja yhteisön tuen tarkoitus on ainoastaan täydentää sitä. Kansalliset ja alueelliset 
viranomaiset vastaavat hankkeiden valinnasta ja niiden hallinnoinnista yhteisön yleisten 
edellytysten mukaisesti. 

 
 Kumppanuus: kumppanuus on yksi rakennerahaston periaatteista, jossa edellytetään 

mahdollisimman tiivistä yhteistyötä komission sekä asianomaisten kansallisten, alueellisten 
ja paikallisten viranomaisten välillä kaikissa jäsenvaltioissa aina valmisteluvaiheesta 
toimenpiteiden täytäntöönpanoon saakka. 

 
 Toissijaisuus: Toissijaisuusperiaatteella pyritään varmistamaan, että päätökset tehdään niin 

lähellä kansalaisia kuin mahdollista ja että jatkuvasti tarkistetaan, ovatko yhteisön tasolla 
tehdyt toimet perusteltuja suhteessa kansallisiin, alueellisiin ja paikallisiin mahdollisuuksiin. 
Erityisesti se on periaate, jonka mukaan EU ei ryhdy toimenpiteisiin (lukuun ottamatta aloja, 
jotka kuuluvat sen yksinomaiseen toimivaltaan), elleivät sen toimenpiteet ole tehokkaampia 
kuin kansalliset, alueelliset tai paikalliset toimenpiteet. Toissijaisuusperiaate liittyy läheisesti 
suhteellisuusperiaatteeseen ja välttämättömyyden periaatteeseen, jotka edellyttävät, ettei 
mikään EU:n toimi ylitä sitä, mikä on välttämätöntä perustamissopimuksen tavoitteiden 
saavuttamiseksi. 

 
 Ohjelmallisuus: Ohjelmallisuus on yksi rakennerahaston periaatteista, joka johtaa 

monivuotisiin kehitysohjelmiin ja kumppanuuden kautta tehtäviin päätöksiin. Hankkeessa on 
useita vaiheita, jotka kulminoituvat julkisten tai yksityisten toteuttajien toimenpiteisiin. 

 
 Keskittäminen: keskittäminen on yksi rakennerahaston periaatteista, jonka tarkoituksena on 

keskittää toimenpiteet pääkehitystavoitteisiin. 
 
 Bruttokansantuote (BKT): jonkin valtion sisällä vuoden aikana tuotettujen lopputuotteiden 

(tavaroiden ja palvelujen) rahamääräinen summa. 
 
 Bruttokansantulo (BKTL, englanniksi GNP): kotimaisten tuotannontekijöiden vuoden 

aikana tuottamien lopputuotteiden (tavaroiden ja palvelujen) rahamääräinen summa. 
 
 Bruttokansantulo (BKTL, englanniksi GNI): Bruttokansantulosta käytettiin aiemmin 

englanniksi termiä gross national product, GNP. (Suomeksi sekä GNP että GNI käännetään 
bruttokansantuloksi.) Bruttokansantulo mittaa asukkaiden yhteensä saamaa koti- ja 
ulkomaista arvonlisää. BKTL käsittää bruttokansatuotteen (BKT) sekä kotimaisten 
talousyksiköiden ulkomaisilta talousyksiköiltä saamat ensinettotulot (palkansaajakorvaukset, 
omaisuustulot). 

 
 Tavoite 1 –alueet: Alueet, joiden bruttokansantuote (BKT) on alle 75 prosenttia yhteisön 

keskiarvosta.1 Tavoitteena on auttaa näitä alueita saavuttamaan muut kilpailukyvyssä. Tähän 
pyritään investoimalla infrastruktuuriin ja kannustamalla tuotannollista investointia erilaisin 
toimenpitein. 

 

                                                 
1 70 prosenttia talousarviosta. 
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 Tavoite 2 –alueet: Alueet, jotka kärsivät rakenteellisista vaikeuksista. Avustetaan sosiaalista 
ja teollisuusalueiden uudistamista koskevissa hankkeissa.1 

 
 Tavoite 3 –alueet: tavoitteena on edistää koulutusjärjestelmien nykyaikaistamista ja 

työllisyyttä2. 
 
 Yhteisöaloite: Yhteisöaloitteilla etsitään yhteisiä ratkaisuja erityisongelmiin. Yhteisöaloitteet 

ovat Interreg, Urban, Leader ja Equal. 
 
 Interreg-yhteisöaloite: tuetaan rajat ylittäviä yhteistyöhankkeita. 

 
 Urban-yhteisöaloite: kohteena ovat ongelmalliset kaupunkialueet. 

 
 Leader-yhteisöaloite, jota hallinnoi Euroopan komission maatalouden pääosasto3: toimii 

erilaisten maaseudun talouden kehittämiseen tähtäävien toimien yhdistäjänä. 
 
 Equal: yhteisöaloite, jonka tavoitteena on ehkäistä epätasa-arvoa ja syrjintää työelämässä. 

 
 Syrjäisimmät alueet: Ranskan merentakaiset departementit, Azorit, Madeira ja 

Kanariansaaret. 
 
 Laajentumisen tilastovaikutus: laajentumisen vaikutus tavoite 1 –alueeksi pääsemiseen 

vaadittavaan 75 prosentin kynnysarvoon. 
 
 Siirtymäjärjestelyt: alueille, jotka aikaisemmin sopivat tavoitteen 1 tai tavoitteen 2 

edellytyksiin, mutta jotka eivät laajentumisen vaikutusten vuoksi enää niihin sovi, on 
olemassa siirtymäjärjestelyjä4. 

 
 Tukeminen: tukemisella tarkoitetaan tässä erilaisia rahastojen tarjoamia tukimuotoja, kuten 

toimenpideohjelmia tai yhtenäisiä ohjelma-asiakirjoja, yhteisön aloiteohjelmia sekä teknistä 
ja innovatiivisiin toimiin kohdistuvaa tukea.  

 
 Yhteisön tukikehys (YTK): Yhteisön tukikehyksen avulla koordinoidaan EU:n 

aluetoimintaa, ja sen toteutukseen osallistuvat ajoittain myös neljä rakennerahastoa (EAKR, 
ESR, EMOTR, KOR) sekä Euroopan investointipankki (EIP). Hankkeiden tulee kuitenkin 
aina sisältyä kansallisten viranomaisten, alueviranomaisten sekä niiden talouskumppaneiden 
jo laatimiin suunnitelmiin. 

 
 Yhtenäinen ohjelma-asiakirja (YOA): Euroopan komission hyväksymä yhtenäisasiakirja, 

joka sisältää samat tiedot kuin yhteisön tukikehys ja toimenpideohjelma.  
 
 Toimenpideohjelma (TO): Euroopan komission hyväksymä asiakirja, jolla pyritään 

panemaan täytäntöön yhteisön tukikehys ja johon sisältyy monivuotisista toimenpiteistä 

                                                 
1 11,5 prosenttia varoista. 
2 12,3 prosenttia kokonaisvaroista. 
3 Maaseudun kehittämisen tukemiseksi on olemassa 13 aloitetta. 
4 Tilastovaikutus. 
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koostuvia johdonmukaisia toimintalinjakokonaisuuksia. Niiden toteuttamiseksi voidaan 
hyödyntää yhtä tai useampaa rahastoa, yhtä tai useampaa olemassa olevaa rahoitusvälinettä 
sekä Euroopan investointipankkia (EIP).  

 
 Yhdennetty toimenpideohjelma: toimenpideohjelma, joka saa rahoitusta useasta rahastosta. 

 
 Kehitysohjelmat: Jokainen jäsenvaltio tekee komission kanssa sopimuksen, jota kutsutaan 

nimellä toimenpideohjelma (TO) tai yhtenäinen ohjelma-asiakirja (YOA). Nämä sopimukset 
kattavat usean vuoden ja niiden täytäntöönpanijoiksi on suunniteltu jäsenvaltioiden 
nimittämiä kansallisia ja alueellisia viranomaisia. Kyseiset viranomaiset myös valitsevat 
rahoitettavat hankkeet. Komissio tekee kuitenkin yhteistyötä asiasta vastaavien 
viranomaisten kanssa ohjelmien seurantakomiteoissa. 

 
 Alueelliset työllisyyssopimukset: Paikallisten kumppaneiden kesken tehty sopimus, joka on 

julkaistu strategia-asiakirjassa ja johon sisältyvät jokaisen osapuolen toiminnalliset tai 
taloudelliset sitoumukset. Toteutettavien toimenpiteiden tulee edistää työllisyyttä ja 
talouskehitystä. Sopimus voidaan laatia kaupungille, maaseutualueelle tai paikallisille 
työmarkkinoille. Sen kattama vyöhyke on yleensä suurempi kuin kunta mutta pienempi kuin 
alue tai maakunta. 

 
 Hallintoviranomainen: mikä tahansa jäsenvaltion nimittämä kansallinen, alueellinen tai 

paikallinen julkinen tai yksityinen viranomainen tai elin, tai jäsenvaltio silloin kun se hoitaa 
itse kyseistä tointa eli rakennerahastoista tulevan tuen hallinnointia. 

 
 Maksuviranomainen: yksi tai useampi jäsenvaltion nimittämä kansallinen, alueellinen tai 

paikallinen viranomainen tai elin, jonka tehtävänä on laatia ja lähettää maksupyyntöjä sekä 
vastaanottaa maksuja komissiolta.  

 
 Rajat ylittävän yhteistyön eurooppalainen ryhmittymä (European grouping of cross-

border co-operation, EGCC): Uusi oikeudellinen väline, joka perustuu EY:n 
perustamissopimuksen 159 artiklaan ja pyrkii voittamaan nykyiset rajat ylittävää yhteistyötä 
haittaavat esteet. Esitellään EU:n yhteistyöryhmittymien luomiseksi.  

 
 Tilastollisten alueyksikköjen nimikkeistö (NUTS): Nimikkeistön loi Euroopan yhteisöjen 

tilastotoimisto (Eurostat) luodakseen alueiden jakautumiselle yksinkertaisen ja yhtenäisen 
rakenteen. Nimikkeistöä on käytetty rakennerahastoja koskevassa yhteisön lainsäädännössä 
vuodesta 1988 lähtien. 

 
 Liittymistä edeltävä tuki: kaudelle 2000–2006 suunniteltu liittymistä edeltävä tuki Keski- 

ja Itä-Euroopan maille on keskeinen tekijä Euroopan unionin hakijavaltioihin suuntautuvassa 
strategiassa ja sisältää useita osatekijöitä, kuten Phare-, Sapard- ja ISPA-ohjelman 
(liittymistä edeltävät välineet). 

 
 Liittymistä edeltävä rakennepolitiikan väline (LVRV/ISPA): välineellä rahoitetaan 

ympäristö- ja liikennehankkeita. 
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 Phare-ohjelma: rahoitetaan tulevien ja uusien jäsenvaltioiden hallinnollisten ja 
institutionaalisten valmiuksien parantamista niiden valmistautuessa omaan liittymiseensä 
EU:hun.  

 
 Sapard-ohjelma: maatalouden ja maaseudun kehittämisen erityinen liittymisohjelma.  

 
 Toimintavalmius: kansallisten hallintoelinten kyky suunnitella ja panna täytäntöön ulkoista 

tukea.  
 
 Liittymiskumppanuusasiakirja: neuvoston hyväksymässä asiakirjassa esitetään Euroopan 

unionin käsitys tärkeimmistä tavoitteista ehdokasvaltioiden liittymisvalmisteluissa lyhyellä ja 
keskipitkällä aikavälillä.  

 
 Kasaantuminen: keskeneräisten Phare-ohjelman alaisten sopimusten tai yksittäisten maiden 

kanssa solmittavien sopimusten kasaantuminen.  
 
 Ehdokasvaltiot: Valtiot, jotka ovat hakeneet Euroopan unionin jäsenyyttä ja joiden hakemus 

on hyväksytty, mutta jotka eivät vuonna 2004 vielä liittyneet Euroopan unioniin. 
Ehdokasvaltioita tällä hetkellä ovat Bulgaria, Romania ja Turkki. 

 
 CFCU: jokaiseen ehdokasvaltioon perustettu rahoitus- ja sopimusasioiden keskusyksikkö 

(Central Financing and Contracting Unit), joka tehtävänä on hoitaa kaikkien instituutioiden 
kehittämishankkeiden ja joidenkin investointihankkeiden tarjouspyynnöt, sopimukset ja 
maksut. 

 
 Hajasijoittaminen (desentralisaatio): Menetelmä, jolla EU:n varojen hallinnointia 

siirretään ehdokasvaltioiden viranomaisille. Sitä sääntelee tällä hetkellä hajautettu 
täytäntöönpanojärjestelmä (DIS). Suunnitelmissa on korvata komission ennakkovalvonta 
laajennetun hajautetun täytäntöönpanojärjestelmän (EDIS-järjestelmän) avulla tapahtuvalla 
jälkivalvonnalla. 

 
 Hajauttaminen (dekonsentraatio): menetelmä, jolla EU:n varojen hallinnointia siirretään 

komission päämajasta valtuuskunnille. 
 
 Jälkiarviointi: toimien vaikutuksen arviointi niiden loppuunsaattamisen jälkeen.  

 
 Täytäntöönpaneva yksikkö: Ehdokasvaltiossa sijaitseva yksikkö, joka vastaa sille 

osoitettuihin hankkeisiin liittyvistä tarjouspyynnöistä, sopimuksista ja maksuista. CFCU on 
instituutioiden kehittämiseen liittyvien hankkeiden täytäntöönpaneva yksikkö. 

 
 Yhteinen seurantakomitea: kaikkiin ehdokasvaltioihin perustettu komitea, jonka tehtävänä 

on yhteensovittaa liittymistä edeltävän tuen seurantaa ja arviointia.  
 
 Seuranta ja arviointi: menetelmä, jossa kerätään tietoa hankkeiden edistymisestä, 

arvioidaan tavoitteiden saavuttamisen todennäköisyyttä sekä suositellaan tarpeen mukaan 
muutoksia lähestymistapoihin.  
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 Kansallinen tukikoordinaattori: varmistaa edunsaajamaan hallinnossa yleisen 
liittymisprosessin ja yhteisön taloudellisen tuen käytön kiinteän yhteyden. 

 
 Kansallinen tulojen ja menojen hyväksyjä: Kansallishallinnon virkamies, joka johtaa 

kansallista rahastoa. Kansallisella tulojen ja menojen hyväksyjällä on kokonaisvastuu Phare-
ohjelman varainhoidosta.  

 
 Kansallinen kehityssuunnitelma: ehdokasvaltion taloudellista ja sosiaalista koheesiota sekä 

tavoite 1 –tyypin toimenpiteitä käsittelevä ohjelma. 
 
 Kansallinen rahasto: keskusrahasto, jonka kautta yhteisön varat kanavoidaan 

ehdokasvaltioon tai uuteen jäsenvaltioon.  
 
 Yhteisön säännöstön hyväksymistä koskeva kansallinen ohjelma: ehdokasvaltion itse 

aikatauluttama ja rahoittama liittymisvalmistelujen toimintaohjelma.  
 
 Uudet jäsenvaltiot: Entiset ehdokasvaltiot, joiden osalta neuvottelut ovat päättyneet ja jotka 

1. toukokuuta 2004 ovat tulleet Euroopan unionin jäsenvaltioiksi. Tällaisia valtioita ovat 
Kypros, Tšekin tasavalta, Viro, Unkari, Latvia, Liettua, Malta, Puola, Slovakia ja Slovenia. 

 
 Hankkeen tulojen ja menojen hyväksyjä: täytäntöönpanevan yksikön päällikkö. 

 
 Määräaikaiskertomus: komission laatima vuosittainen kertomus kunkin ehdokasvaltion 

valmiustasosta. 
 
 Siirtymäjärjestelyjä tukeva väliaikainen rahoitusväline (Transition Facility Temporary 

financial assistance instrument) vuosille 2004–2006: tarkoitettu uusille jäsenvaltioille, 
jotka voivat sen avulla kehittää ja vahvistaa hallinnollisia valmiuksiaan panna täytäntöön 
yhteisön lainsäädäntöä ja valvoa sitä sekä edistää parhaiden käytäntöjen vaihtoa muiden 
samassa asemassa olevien kanssa. 

 
 Twinning (kumppanuus): ehdokasvaltion ja yhden tai useamman jäsenvaltion välillä 

tehtävä sopimus yhteisön säännöstöön liittyvien taitojen sekä tiedon siirtämisestä (edetään 
kohti säännöstön osan hyväksymistä). 

 
3. SOPIMUSPERUSTA JA EUROOPAN PARLAMENTIN TYÖJÄRJESTYS 
 
Sopimus Euroopan unionista 
 

2 artikla 
 
Unioni asettaa tavoitteekseen: 
 
edistää taloudellista ja sosiaalista edistystä sekä työllisyyden korkeaa tasoa ja saavuttaa 
tasapainoinen ja kestävä kehitys etenkin luomalla alueen, jolla ei ole sisäisiä rajoja, lujittamalla 
taloudellista ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta sekä perustamalla talous- ja rahaliiton, johon 
tämän sopimuksen määräysten mukaisesti lopulta sisältyy yhtenäisvaluutta. […] 
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Euroopan yhteisön perustamissopimus 
 

2 artikla 
 
Yhteisön päämääränä on yhteismarkkinoiden toteuttamisella ja talous- ja rahaliiton 
perustamisella sekä 3 ja 4 artiklassa tarkoitetun yhteisen politiikan tai yhteisen toiminnan 
toteuttamisella edistää taloudellisen toiminnan sopusointuista, tasapainoista ja kestävää 
kehitystä koko yhteisössä, työllisyyden ja sosiaalisen suojelemisen korkeaa tasoa, miesten ja 
naisten välistä tasa-arvoa, kestävää kasvua, joka ei edistä rahan arvon alenemista, edistää 
hyvää kilpailukykyä ja talouden suorituskyvyn korkeaa lähentymisastetta, ympäristönsuojelun 
korkeaa tasoa ja ympäristön laadun parantamista, elintason ja elämän laadun nousua sekä 
taloudellista ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta ja yhteisvastuullisuutta jäsenvaltioiden välillä. 
 

3 artikla 
 
Edellä 2 artiklassa mainittujen tavoitteiden toteuttamiseksi yhteisön toimintaan sisältyy tässä 
sopimuksessa määrätyin edellytyksin ja siinä määrätyssä aikataulussa: 
 
k) taloudellisen ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden lujittaminen; 
 
 

16 artikla 
 
Ottaen huomioon yleistä taloudellista etua koskevien palvelujen tärkeän aseman unionin 
yhteisten arvojen joukossa ja niiden merkityksen sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden 
edistämisessä yhteisö ja jäsenvaltiot huolehtivat kukin toimivaltansa mukaisesti ja tämän 
sopimuksen soveltamisalalla siitä, että tällaiset palvelut toimivat sellaisin perustein ja 
edellytyksin, että ne voivat täyttää tehtävänsä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 73, 86 ja 
87 artiklan soveltamista. 
 

XVII OSASTO 
 

TALOUDELLINEN JA SOSIAALINEN YHTEENKUULUVUUS 
 

158 artikla 
 
Edistääkseen koko yhteisön sopusointuista kehitystä yhteisö kehittää ja harjoittaa toimintaansa 
taloudellisen ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden lujittamiseksi. 
 
Yhteisö pyrkii erityisesti vähentämään alueiden välisiä kehityseroja sekä muita heikommassa 
asemassa olevien alueiden tai saarien jälkeenjääneisyyttä, maaseutu mukaan luettuna. 
 

159 artikla1 

                                                 
1 Nizzan sopimuksella muutettu artikla. 
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Jäsenvaltiot harjoittavat talouspolitiikkaansa ja sovittavat sitä yhteen siten, että myös 
158 artiklassa tarkoitetut tavoitteet saavutetaan. Yhteisön politiikan ja toiminnan suunnittelussa 
ja täytäntöönpanossa sekä sisämarkkinoiden toteuttamisessa otetaan huomioon 158 artiklassa 
tarkoitetut tavoitteet ja osallistutaan niiden toteuttamiseen. Yhteisö tukee myös tätä toteuttamista 
toiminnallaan, jota se harjoittaa rakennerahastojen (Euroopan maatalouden ohjaus- ja 
tukirahaston ohjausosasto, Euroopan sosiaalirahasto, Euroopan aluekehitysrahasto), Euroopan 
investointipankin ja muiden olemassa olevien rahoitusvälineiden kautta. 
 
Komissio antaa Euroopan parlamentille, neuvostolle, talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden 
komitealle joka kolmas vuosi kertomuksen siitä, miten taloudellisen ja sosiaalisen 
yhteenkuuluvuuden toteuttamisessa on edistytty, sekä siitä, miten tässä artiklassa määrätyt eri 
keinot ovat myötävaikuttaneet siihen. Tähän kertomukseen liitetään tarvittaessa aiheellisia 
ehdotuksia. 
 
Jos rahastojen ulkopuoliset erityistoimet osoittautuvat tarpeellisiksi, neuvosto voi päättää niistä 
251 artiklassa määrättyä menettelyä noudattaen sekä talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden 
komiteaa kuultuaan, sanotun kuitenkaan rajoittamatta yhteisön muussa politiikassa päätettyjen 
toimenpiteiden soveltamista. 
 

160 artikla 
 
Euroopan aluekehitysrahaston tarkoituksena on myötävaikuttaa keskeisimmän alueellisen 
epätasapainon poistamiseen yhteisössä osallistumalla kehityksessä jälkeen jääneiden alueiden 
kehittämiseen ja rakenteelliseen mukauttamiseen sekä taantuvien teollisuusalueiden 
uudistamiseen. 
 

161 artikla1 
 
Neuvosto määrittelee yksimielisesti komission ehdotuksesta, saatuaan Euroopan parlamentin 
puoltavan lausunnon sekä talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa kuultuaan, 
rakennerahastojen tehtävät, ensisijaiset tavoitteet ja rakenteet, joihin voi sisältyä rahastojen 
uudelleenryhmittely, edellä sanotun kuitenkaan rajoittamatta 162 artiklan soveltamista. 
Neuvosto vahvistaa samaa menettelyä noudattaen myös rahastoihin sovellettavat yleiset säännöt 
ja antaa säännökset, jotka ovat tarpeen rahastojen tehokkuuden turvaamiseksi ja eri rahastojen 
keskinäiseksi sekä rahastojen ja muiden rahoitusvälineiden yhteensovittamiseksi. 
 
Neuvoston samaa menettelyä noudattaen perustama koheesiorahasto osallistuu ympäristöalan 
hankkeiden rahoittamiseen sekä Euroopan laajuisten verkkohankkeiden rahoittamiseen 
liikenteen infrastruktuurin alalla. 
 
Neuvosto tekee 1 päivästä tammikuuta 2007 alkaen ratkaisunsa määräenemmistöllä komission 
ehdotuksesta, saatuaan Euroopan parlamentin puoltavan lausunnon sekä talous- ja 
sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa kuultuaan, jos 1 päivästä tammikuuta 2007 alkaen 
sovellettavat monivuotiset rahoitusnäkymät ja niihin liittyvä toimielinten välinen sopimus on 

                                                 
1 Nizzan sopimuksella muutettu artikla. 
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hyväksytty kyseiseen määräaikaan mennessä. Jos näin ei ole, tässä kohdassa määrättyä 
menettelyä sovelletaan siitä ajankohdasta alkaen, jona ne hyväksytään. 
 

162 artikla 
 
Neuvosto tekee Euroopan aluekehitysrahastoa koskevat soveltamispäätökset 251 artiklassa 
määrättyä menettelyä noudattaen sekä talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa 
kuultuaan. 
 
Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston ohjausosastoon ja Euroopan sosiaalirahastoon 
sovelletaan edelleen vastaavasti, mitä 37 ja 148 artiklassa määrätään. 
 
Euroopan parlamentin työjärjestys1 
 

LIITE VI 
 

PYSYVIEN VALIOKUNTIEN TOIMIVALTA 
 

XII. ALUEKEHITYSVALIOKUNTA 
 
Valiokunnan toimivaltaan kuuluvat seuraavat asiat: alue- ja koheesiopolitiikka, erityisesti  
 
a)  Euroopan aluekehitysrahasto, koheesiorahasto ja muut unionin aluepolitiikan välineet, 
 
b)  unionin muiden politiikan alojen vaikutukset taloudelliseen ja sosiaaliseen 

yhteenkuuluvuuteen, 
 
c)  unionin rakennepoliittisten välineiden koordinointi, 
 
d)  syrjäisimmät alueet ja saaristoalueet sekä rajat ylittävä ja alueiden välinen yhteistyö, 
 
e)  suhteet alueiden komiteaan, alueiden välisen yhteistyön järjestöihin sekä paikallisiin ja 

alueellisiin viranomaisiin. 
 
 
4. Historiallista taustaa 
 
 1957: Rooman sopimus: Tarve "sopusointuiseen kehitykseen". Johdanto-osa: pyrkivät 

"lujittamaan talouksien [....] ykseyttä ja takaamaan [....] sopusointuisen kehityksen 
vähentämällä eri alueiden välisiä eroavuuksia ja muita heikommassa asemassa olevien 
alueiden jälkeenjääneisyyttä". Erityistä yhteistä politiikkaa ei otettu käyttöön. 

 
 1958: Euroopan sosiaalirahasto (ESR) ja Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahasto 

(EMOTR) perustettiin. Rahastoissa heijastuivat perustajavaltioille tärkeät osa-alueet: 
Ranskalle tärkeä maatalous ja Saksalle tärkeä teollisuuden uudistaminen. 

                                                 
1 16. painos – heinäkuu 2004. 
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 1973: Ensimmäinen laajentuminen: Tanska, Irlanti ja Yhdistynyt kuningaskunta. 

 
 1975: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) perustettiin, jotta osa jäsenvaltioiden osuuksista 

saataisiin jaettua muita köyhempien alueiden käyttöön. Avustusta saivat Irlanti ja Tanska. 
Yhdistynyt kuningaskunta osallistui tukijana ja avusti Pohjois-Irlantia sekä Skotlannin 
ylämaata ja Skotlannin rannikon saaria. Yhdistyneen kuningaskunnan esittämät varaukset 
maatalouden hallitsemasta ETY:n talousarviosta mitätöitiin. 

 
 1980-luku: Kreikka, Portugali ja Espanja liittyivät yhteisöön. Taloudellista tarvetta ja 

poliittista halua alueellisten erojen vähentämiseen selvitettiin. Tarve tutkia rikkaiden ja 
köyhien alueiden välisiä eroja tunnistettiin. Euroopan unioni sitoutui auttamaan Euroopan 
vähemmän kehittyneitä alueita saavuttamaan unionin ydinalueita. Tämä sitoumus 
sisällytettiin Euroopan yhtenäisasiakirjaan vuonna 1986. 

 
 Kausi 1989–1993: Brysselissä kokoontunut Eurooppa-neuvosto1 uudisti rakennerahastojen 

toimintatavan. Se myönsi 68 miljardia ecua2 Euroopan kansojen paremman elintason 
edistämiseen sekä ohjelmiin, joiden tarkoituksena on auttaa tiettyjä sosiaaliryhmiä ja alueita 
hyötymään taloudellisesta yhdentymisestä ja sisämarkkinoiden tarjoamista 
mahdollisuuksista. Alueet ja kaupungit ovat perustaneet ylikansallisia järjestöjä, aloittaneet 
alueiden välistä yhteistyötä ja avanneet Brysseliin aluevirastoja.  

 
 1992: Euroopan unionista tehty sopimus:3 Yhteenkuuluvuus: Kyseessä on yksi Euroopan 

unionin päätavoitteista talous- ja rahaliiton sekä yhtenäismarkkinoiden rinnalla. Siinä 
määrätään koheesiorahaston perustamisesta ympäristö- ja liikennealan hankkeiden 
tukemiseksi.4 Eurooppalaisen regionalismin merkitystä korostetaan Euroopan unionista 
tehdyssä sopimuksessa, jolla perustettiin uusi elin, alueiden komitea. Alueiden komitean 
avulla halutaan antaa alueellisille toimijoille EU:n päätöksenteossa itsenäistä äänivaltaa. 

 
 Kausi 1994–1999: Edinburghissa (joulukuussa 1993) kokoontunut Eurooppa-neuvosto päätti 

varata koheesiopolitiikkaan lähes 177 miljardia ecua (vuoden 1999 hintoina) eli 
kolmanneksen yhteisön talousarviosta. Rakennerahastoja täydennettiin uudella kalatalouden 
ohjauksen rahoitusvälineellä (KOR).  

 
 1997: Amsterdamin sopimuksessa vahvistetaan yhteenkuuluvuuden merkitys. Sopimus 

sisältää myös työllisyyttä koskevan luvun, jossa korostetaan yhteistyön tärkeyttä 
työttömyyden vähentämisessä.  

 
 Kausi 2000–2006: Berliinissä kokoontunut Eurooppa-neuvosto 5 uudistaa rakennerahastoja 

ja muuttaa koheesiorahaston toimintaa osittain. Rakennerahastot tulevat saamaan seitsemän 
vuoden aikana 213 miljardia euroa6. Keski- ja Itä-Euroopan hakijavaltioiden taloudellisen ja 

                                                 
1 Helmikuu 1988. 
2 Vuoden 1997 hintoina. 
3 Tuli voimaan vuonna 1993. 
4 Köyhimmissä jäsenvaltioissa.  
5 Maaliskuu 1999. 
6 2000–2006. 
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sosiaalisen tilanteen kehittämiseksi Phare-ohjelmaa täydennettiin liittymistä edeltävällä 
rakennepolitiikan välineellä (ISPA) sekä maatalouden ja maaseudun kehittämisen erityisellä 
liittymisohjelmalla (Sapard). 

 
 2000-2001: Lissabonissa (maaliskuussa 2000) kokoontunut Eurooppa-neuvosto hyväksyi 

työllisyyteen keskittyvän strategian, jonka tavoitteena on tehdä unionista "vuoteen 2010 
mennessä maailman kilpailukykyisin tietoon perustuva talous". Göteborgissa 
(kesäkuussa 2001) kokoontunut Eurooppa-neuvosto täydensi strategiaa liittämällä siihen 
kestävän kehityksen.  

 
 2002: Kööpenhaminassa kokoontunut Eurooppa-neuvosto (joulukuu 2002) sopi kymmenen 

uuden jäsenvaltion Euroopan unioniin liittymisen ehdoista.  
 
 Heinäkuu 2003: Eurooppa-valmistelukunnan laatimassa ehdotuksessa sopimukseksi 

Euroopan perustuslaista lisättiin alueellinen yhteenkuuluvuus III–116 artiklaan, minkä 
kesäkuussa 2004 kokoontunut hallitustenvälinen konferenssi (HVK) vahvisti1. 

 
 Helmikuu 2004: Euroopan komissio esitteli kolmannen taloudellista ja sosiaalista 

koheesiota käsittelevän kertomuksen, jossa kuvataan komission näkemys Euroopan 
tulevasta politiikasta alueellisten erojen pienentämisessä ja tiiviimmän taloudellisen, 
sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden edistämisessä. Euroopan komissio esitteli myös 
rahoitusnäkymät kaudelle 2007–2013 ("Prodi-suunnitelma"). Kaudella 2007–2013 
koheesiopolitiikan osuus EU:n talousarviosta on noin kolmannes eli 336,1 miljardia euroa. 
Suurin osa tästä summasta käytetään vähemmän kehittyneisiin jäsenvaltioihin ja alueisiin. 

 
 Toukokuu 2004: Kypros, Tšekin tasavalta, Viro, Latvia, Liettua, Malta, Puola, Slovakia ja 

Slovenia liittyivät Euroopan unioniin. 
 
 Heinäkuu 2004: Komissio hyväksyi ehdotuksen viidestä uudesta uudistettuihin 

rakennerahastoihin ja –välineisiin liittyvästä asetuksesta. Asetukset koostuvat yleisistä, 
kaikkia välineitä koskevista säännöksistä sekä erityissäännöksistä Euroopan 
aluekehitysrahastolle (EAKR), Euroopan sosiaalirahastolle (ESR) sekä koheesiorahastolle. 
Lisäksi ehdotetaan uutta säännöstöä, jolla perustettaisiin rajat ylittävän yhteistyön 
eurooppalainen ryhmittymä (European grouping of cross-border co-operation, EGCC).  

 
5. Rakenteelliset tukitoimet 2000–2006 
 
Rahoituskehys: Berliinissä kokoontunut Eurooppa-neuvosto, maaliskuu 1999 ("Agenda 2000"). 
 

• 213 miljardia euroa koheesiopolitiikalle (33 prosenttia EU:n vuoden 2004 
kokonaistalousarviosta) 
– 195 miljardia euroa rakennerahastoille 
– 18 miljardia euroa koheesiorahastolle 

 
• Liittymistä edeltävät ja liittymisen jälkeiset määrärahat rakennetoimille 

                                                 
1 Katso myös KOM(2004) 492 lopullinen. 



PE 347.143 18/41 DV\542120FI.doc 
  FREELANCEKÄÄNNÖS 

FI 

– 7,3 miljardia euroa ISPAlle 
– 39,6 miljardia euroa liittymisen jälkeisiin rakennetoimiin 

 
5.1. Rakennerahastot 
 
Vuosittainen määrärahakatto: 108,5 miljardia euroa, josta 37 miljardia euroa rakennetoimiin 
vuoden 2004 hintoina. 
 
 Tavoite 1 –alueet: NUTS II –tason alueet, joiden bruttokansantuote (BKT) asukasta kohti on 

alle 75 prosenttia yhteisön keskiarvosta1. Euroopan komission laatima luettelo. Kattaa 
22 prosenttia EU:n väestöstä. Tavoite: Auttaa näitä alueita saavuttamaan muut alueet 
kilpailukyvyssä. Investoidaan infrastruktuuriin ja rohkaistaan tuotannollista investointia 
erilaisin toimenpitein. Tavoite 1 –alueet kattavat syrjäisimmät alueet, entiset tavoite 6 –
alueet, Peace-ohjelman sekä Ruotsin rannikkoalueohjelmat. Talousarvio: 135,95 miljardia 
euroa. 

 
 Tavoite 2 –alueet: Taloudellisen ja sosiaalisen uudistamisen kohteena olevat alueet2: 

teollisuus- ja palvelualueet (10 prosenttia), maaseutualueet (5 prosenttia), kaupunkialueet 
(2 prosenttia) ja kalastuksesta riippuvaiset alueet (1 prosentti). Kattaa 18 prosenttia EU:n 
väestöstä. Talousarvio: 22,45 miljardia euroa. 

 
 Tavoite 3 –alueet: Alueet, joita tavoite 1 ei kata3. Viitekehys kaikille henkilöstöresurssien 

kehittämistoimille jäsenvaltioissa. Tavoite: koulutusjärjestelmät ja työllistyminen. 
Talousarvio: 24,05 miljardia euroa. 

 
 Yhteisöaloitteet: Yhteisiä ratkaisuja erityisongelmiin4. Painotetaan yhteisön panoksen 

tuomaa lisäarvoa. Talousarvio: 10,44 miljardia euroa. Ei jatketa vuoden 2006 jälkeen. 
Neljä toimialaa: 

 
● Interreg III: rajat ylittävien, valtioiden ja alueiden välisten yhteistyöhankkeiden 

tukeminen (rahoitus: EAKR).  
● Urban II: kohteena ovat ongelmalliset kaupunkialueet (rahoitus: EAKR). 
● Leader+: hallinnoi maatalouden pääosasto5: toimii erilaisten maaseudun talouden 

kehittämiseen tähtäävien toimien yhdistäjänä (rahoitus: EMOTR:n ohjausosasto). 
● Equal: taistelee työmarkkinoihin liittyvää epätasa-arvoa ja syrjintää vastaan (rahoitus: 

ESR). 
 
 Innovatiiviset toimet: Ideoita, joita ei vielä riittävästi hyödynnetä6. Kolme käsiteltävää 

aihetta: tietämys ja teknologinen innovaatio, tietoyhteiskunta ja alueellinen kehitys, 
alueellinen identiteetti ja kestävä kehitys. Talousarvio: 1 miljardi euroa. Ei jatketa 
vuoden 2006 jälkeen. 

                                                 
1 Osuus on 70 prosenttia talousarviosta. 
2 11,5 prosenttia rakennerahastojen varoista. 
3 12,3 prosenttia rakennerahastojen varoista. 
4 5,35 prosenttia rakennerahastojen varoista. 
5 Maaseudun kehittämisen tukemiseksi on olemassa 13 aloitetta. 
6 0,5 prosenttia rakennerahastojen varoista. 
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Talousarvio EU:n uusille jäsenvaltioille: 22 miljardia euroa1. Uusille jäsenvaltioille 
myönnetään rahoitustukea Phare-ohjelmasta vähintään kolmeksi vuodeksi2. Tuen kokonaismäärä 
koheesiorahasto mukaan lukien: 7,3 miljardia euroa vuodessa3. 
 
Toimintasopimus: Ensimmäisen ohjelmakauden aikana toimenpiteet keskitetään 
mahdollisimman tehokkaan vaikutuksen aikaansaamiseksi vain tiettyihin painopistealueisiin. 
Neljässä suurimmassa valtiossa4, tukitoimet toteutetaan yhteisön tukikehyksen kautta ja 
toimenpideohjelmien avulla. Muissa maissa tukitoimet toteutetaan yhtenäisen ohjelma-
asiakirjan kautta.  
 
Hallinnolliset valmiudet: vuoden 2006 jälkeen hajauttaminen riippuu hallinnollisten 
valmiuksien vahvistamisesta. 
 Uudet jäsenvaltiot: Laajentuminen5 syvensi alueellisia eroja. Yksi kolmasosa varoista 

koheesiorahastolle, kaksi kolmasosaa rakennerahastoille – pääasiassa tavoite 1:n 
rahoittamiseen6. Kööpenhaminassa kokoontunut Eurooppa-neuvosto7 pienensi Berliinissä 
kokoontuneen Eurooppa-neuvoston8 myöntämiä varoja EU:n 15 jäsenvaltion vastustettua 
rahaston kasvattamista ja myös uusien jäsenvaltioiden toimintavalmiuksia koskevan huolen 
vuoksi. 

 
 Laajentumisen tilastovaikutus: Laajentuminen on kasvattanut EU:n asukaslukua 

merkittävästi9, kun taas bruttokansantuotteeseen sillä on ollut pienentävä vaikutus10. Tästä on 
seurauksena se, että 15 jäsenvaltion unioniin kuuluneet jäsenvaltiot, jotka ennen olivat 
oikeutettuja tukiin, eivät sitä enää ole. Tilastovaikutuksen hämärtämiseksi11 15 jäsenvaltion 
unionin tavoite 1 –alueille myönnettävä tuki tulee olemaan suurempi kuin mitä Berliinin 
kokouksessa päätettiin. Tukikelpoisuutensa menettävien alueiden siirtymäkausi vaihtelee 
niiden luokituksen mukaan.12.  

 
 2000–2005: EAKR:n, ESR:n, EMOTR:n ja KOR:n rahoitus entisille tavoite 1 –alueille 

vähenee asteittain.  
 2006: osa tavoite 2 –alueista: ohjelmaa jatketaan; muilla alueilla ESR-, EMOTR-O- ja 

KOR-rahoitus (ei EAKR-) jatkuu saman ohjelman puitteissa. Entiset 2- ja 5b–tavoitteet: 
Vain EAKR:sta tulevaa rahoitusta leikataan asteittain ja kohdistetaan seitsemän vuoden 
tuki horisontaalisille tavoite 3-, maaseudun kehittämis- sekä KOR:n ohjelmille 

 

                                                 
1 Kööpenhaminassa kokoontunut Eurooppa-neuvosto. 
2 Ohjelma jatkuu Romanian ja Bulgarian osalta kyseisen kauden jälkeenkin. 
3 Vuoden 1999 hintoina. 
4 Puola, Unkari, Tšekin tasavalta ja Slovakia. 
5 Toukokuu 2004. 
6 +–14 miljardia euroa. 
7 Joulukuu 2002. 
8 Maaliskuu 1999. 
9 +– 20 prosentin lisäys. 
10 Laajentumisen ansiosta EU:n bruttokansantuote on hieman alle 5% suurempi. 
11 Kööpenhaminassa kokoontuneen Eurooppa-neuvoston päätös. 
12 Entinen tavoite 1: 6–7 vuotta, entinen tavoite 2: 6 vuotta. 
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 KOR: Toiminta-alueet: kysynnän ja tarjonnan pysyvän tasapainon varmistamiseen tähtäävät 
toimenpiteet, kilpailukyvyn vahvistaminen, jalostus ja kaupan pitäminen, kalastusalueiden 
elvyttäminen. 

 
 EMOTR: maaseudun kehittämisen tukeminen: toiminta-alueet: Tukitoimenpiteet – 

varhaiseläke – maatalousympäristö – metsätalous – epäsuotuisat alueet1. Maatilojen 
uudistaminen, nuorten viljelijöiden tukeminen, koulutus, jalostus ja kaupan pitäminen. 
Maaseudun kehittämistoimenpiteet. 

 
5.2. Koheesiorahasto 
 
Koheesiorahastosta voidaan tukea jäsenvaltioita, joiden BKT on alle 90 prosenttia yhteisön 
keskiarvosta. Nykyisellä kaudella komissio esittää pidettäväksi kiinni seuraavista 
tukikelpoisuuskriteereistä: 

 
-  valtion bruttokansantuotteen asukasta kohti on oltava alle 90 prosenttia yhteisön 

keskiarvosta 
-  hankkeiden on kuuluttava liikenne- ja ympäristöalaan. 

 
Kokonaisbudjetti: 18 miljoonaa euroa.  
Vuosibudjetti: 2,6 miljardia euroa vuodessa. 
 
Tukikelpoisuuden tarkistus vuonna 2003. 
 
6. TULEVAT RAKENTEELLISET TUKITOIMET 2007–2013 
 
6.1. Rahoitusnäkymät 2007–2013 
 
Laajentuneen unionin poliittiset haasteet ja taloudelliset resurssit. Pidetään nykyinen menokatto 
(1,24 prosenttia EU:n bruttokansantulosta). Komission ehdotus: määrärahat2 1,22 prosenttia ja 
maksut 1,14 prosenttia. EU:n neljä painopistealuetta: kestävä kehitys – kilpailukyky, 
yhteenkuuluvuus (kasvun ja työllisyyden osalta); luonnonvarojen säilyttäminen ja hoito; 
kansalaisuus, vapaus, turvallisuus ja oikeus; EU globaalina kumppanina.  
 
Vuosittainen määrärahakatto: 146,4 miljardia euroa 27 jäsenvaltion EU:lle, josta summasta 
48 miljardia euroa rakennetoimiin, vuoden 2004 hintoina (maaseudun kehittäminen pois lukien). 
 
Koheesiopolitiikka: 336,3 miljardia euroa (34 prosenttia EU:n talousarviosta)3. Vastaa noin 
0,41 prosenttia EU:n BKT:sta (maaseudun kehittäminen ja kalastus mukaan lukien 
0,46 prosenttia). Yli 75 prosenttia kehityksessä jälkeen jääneille alueille ja jäsenvaltioille. Noin 
puolet suunnataan nykyisille jäsenvaltioille, puolet uusille jäsenvaltioille. 
 

                                                 
1 Entinen tavoite 5a. 
2 146,4 miljardia euroa vuodessa EU27:lle, 48 miljardia euroa rakennetoimiin. 
3 Vuoden 2004 hintoina. 
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6.2. Kolmas koheesiokertomus1: koheesion uusi kumppanuus 
 
Taloudellinen ja sosiaalinen ilmapiiri: Jotta kymmenen uuden jäsenvaltion keskimääräinen 
työllisyysaste saataisiin samalle tasolle muiden EU:n jäsenvaltioiden kanssa, on luotava neljä 
miljoonaa uutta työpaikkaa. Unionin talouskehitys on ollut vuodesta 2001 lähtien hidasta. 
Tulevaisuuden mahdollisia ongelmia ovat maailmanlaajuistuminen, ikääntyvä väestö, 
maahanmuuton lisääntyminen sekä teknologian vallankumous. 
 
Laajentumisen vaikutukset: EU:n asukasluku kasvaa 380 miljoonasta 454 miljoonaan (EU:n 
25 jäsenvaltiota) tai 485 miljoonaan (EU:n 27 jäsenvaltiota). Uudet jäsenvaltiot tuovat mukanaan 
dynaamisempaa kasvua (4 prosenttia vuodessa, kun 15 jäsenvaltion EU:ssa kasvu oli 
2,5 prosenttia), bruttokansantuote asukasta kohti laskee 12,5 prosentilla 25 jäsenvaltion EU:ssa 
ja 18 prosentilla 27 jäsenvaltion EU:ssa euroina, asukasluku lähentymistavoitteessa kasvaa 
84 miljoonasta 123 miljoonaan, kehityserot alueiden välillä kaksinkertaistuvat: tavoite 1 -
alueiden keskibruttokansantuote on 69 prosenttia, kun se uusissa jäsenvaltioissa on 46 prosenttia, 
työllisyysaste 15 jäsenvaltiossa kasvoi 60 prosentista 64 prosenttiin (1996–2002). Uusissa 
jäsenvaltioissa työllisyysaste oli 56 prosenttia (59 prosenttia vuonna 1999). 
 
Kansallisten politiikkojen osallistuminen: Kansalliset talousarviot ovat keskimäärin 
47 prosenttia BKT:sta, kun taas koheesiorahaston budjetti on 0,43 prosenttia BKT:sta. 
Kansallisissa talousarvioissa etusijalle asetetaan peruspalvelut ja tulotuki. Rakennerahastojen 
päämääränä on parantaa alueelliseen lähentymiseen vaikuttavia tekijöitä ja tukea investointeja 
aineellisiin ja inhimillisiin voimavaroihin – noin 80 prosentilla kokonaismäärästä. 
 
Muiden yhteisön politiikkojen osallistuminen: Muut yhteisön politiikat tähtäävät 
perustamissopimuksessa määriteltyihin tavoitteisiin. Niiden tavoitteena ei aina ole 
yhteenkuuluvuus, mutta parannuksia on tehty. Olisi toteutettava toimenpiteitä 
yhdenmukaisuuden vahvistamiseksi näiden politiikkojen ja yhteenkuuluvuustavoitteen välillä 
erityisesti uusissa jäsenvaltioissa. 
 
Koheesiopolitiikan vaikutukset: koheesiopolitiikka lisää julkista ja yksityistä investointia 
tuensaaja-alueille (kasvu), vaikuttaa osaltaan bruttokansantuotteen kasvuun (lähentyminen), 
parantaa työllisyyttä ja maksimoi inhimillisten voimavarojen tarjoamat mahdollisuudet, 
kasvattaa aineellista ja inhimillistä pääomaa, takaa tehokkaamman alue- ja paikallishallinnon 
sekä varmistaa taloudellisen vakauden seitsemäksi vuodeksi. 
 
Koheesion uusi kumppanuus: Liittyy EU:n painopistealueisiin sekä laajentumiseen ja 
koheesiopolitiikan lisääntyneisiin vastuualueisiin, kattaa kaikki valtiot, alueet ja kaupungit, mikä 
merkitsee toissijaisuusperiaatteen tehokkaampaa toteuttamista. Kolme painopistealuetta: 
lähentyminen, kilpailukyky ja yhteistyötavoitteet. 
 
1. Lähentyminen 
 
                                                 
1 Commission Communication – Third progress report on economic and social cohesion (Komission tiedonanto – 
Taloudellista ja sosiaalista koheesiota käsittelevä kolmas väliraportti). KOM(2004) 107 lopullinen. 18. helmikuuta 
2004. 
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 Talousarvio: noin 78 prosenttia kokonaistalousarviosta (261,8 miljoonaa euroa) 
 Kattavuus:  

 
♦ Kehittymättömämmät alueet (tavoite 1) Uusien jäsenvaltioiden sekä 

koheesiopolitiikan korkeimmalle sijalle asettavien alueiden tärkein kiinnostuksen 
kohde1. Koskee ensisijaisesti alueita, joiden BKT asukasta kohti on vähemmän kuin 
75 prosenttia yhteisön keskiarvosta. Tukea saavat Euroopan laajuisia liikenneverkkoja 
ja siten Euroopan yhteistä etua koskevat hankkeet, multimodaalista liikennettä koskevat 
ohjelmat (TEN-verkkoja lukuun ottamatta), rautatieliikenne, meri- ja sisävesiliikenne, 
kestävä kaupunkiliikenne sekä ympäristön kannalta tärkeät energiainvestoinnit. 
Hallinnollisten valmiuksien vahvistamista korostetaan. Kattavuuden lisääntyminen 
22 prosentista 15 jäsenvaltion EU:n väestöä 25,6 prosenttiin 25 jäsenvaltion väestöstä 
(116,6 miljoonaa ihmistä). 

 
♦ Tilastovaikutuksen kohteena olevat alueet (tavoite 1a) Laajentumisen myötä 

syntyvän ”tilastollisen vaikutuksen” mitätöimiseksi esitetään tilapäistä tukea (seitsemän 
vuoden siirtymäajalle) alueille, joiden bruttokansantuote asukasta kohti olisi ollut alle 
75 prosenttia (5,2 prosenttia 25 jäsenvaltion EU:n väestöstä). Tuki olisi korkeampi kuin 
nykyisillä tavoite 1- alueilla, joilta tuki asteittain loppuu. Kansalliseen ja alueelliseen 
tukeen suunnitellaan erityissäännöksiä.  

 
♦ Syrjäisimmät alueet: saavat erityisrajoitustensa korvaamiseksi erityistukea, joka on 

korkeampaa kuin yhteisön enimmäisrahoitus2. 
 

♦ Koheesiorahasto: jäsenvaltiot, joiden BKT on alle 90 prosenttia yhteisön keskiarvosta, 
ovat oikeutettuja tukeen koheesiorahastosta, joka avustaa liikenne- ja ympäristöalan 
ohjelmien rahoittamisessa. Tukikelpoisia ovat kaikki uudet jäsenvaltiot (Kyprosta 
lukuun ottamatta) sekä Portugali ja Kreikka. Erityismääräyksiä tilastollisesta 
vaikutuksesta ei ole suunnitelmissa antaa.  

 
2. Alueellinen kilpailukyky ja työllisyystavoite 
 

 Talousarvio: noin 18 prosenttia kokonaistalousarviosta (61 miljoonaa euroa) 
 
 Kattavuus: Kaksi eriytettyä alueryhmää: 

 
♦ Nykyisen tavoite 1:n tukikelpoiset alueet, jotka eivät täytä 

lähestymisohjelmilta vaadittavia kriteereitä edes ilman laajentumisen 
tilastovaikutusta: saavat väliaikaisesti enemmän tukea kuin muut tämän 
tavoitteen alueet (”phasing in”)3 (3,6 prosenttia EU:n väestöstä (16,4 miljoonaa 
henkeä)) alueellisilta ohjelmilta (EAKR/ESR). 

                                                 
1 EY:n perustamissopimuksen 158 artiklan mukaisesti. 
2 Sevillassa kesäkuussa 2002 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston vaatimuksen mukaisesti. 
3 Siirtymäkauden tukien hyväksyminen tapahtuu samalla tavalla kuin tukien myöntäminen alueille, jotka eivät enää 
kaudella 2000–2006 ole tukikelpoisia tavoitteessa 1. 
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♦ Kaikki muut alueet, jotka eivät kuulu lähentymisohjelmien piiriin eivätkä ole 
phasing in –alueita. Ei aluejakoa EU:n tasolla. Rahoitus jaetaan tasan alueellisten 
kilpailukykyohjelmien (EAKR) ja kansallisten työllisyysohjelmien (ESR) kesken. 

 
 Kaksitahoinen lähestymistapa:  

 
♦ Avustukset jäsenvaltioille (kansalliset ohjelmat): ESR:n ohjelmien kautta 

koheesiopolitiikka auttaa talouden muutosten ennakoinnissa ja edistämisessä 
vahvistamalla kilpailukykyä Euroopan työllisyysstrategian tavoitteiden mukaisesti 
ja tukemalla täystyöllisyyteen tähtääviä toimia, laadukkaampaa ja tuottavampaa 
työvoimaa sekä sosiaalista osallisuutta. 

 
♦ Avustukset jäsenvaltioissa (alueelliset ohjelmat): EAKR:n ohjelmien kautta 

koheesiopolitiikka auttaa alueita ja alueviranomaisia ennakoimaan ja edistämään 
talouden muutosta teollisuus-, kaupunki- ja maaseutualueilla vahvistamalla niiden 
kilpailukykyä ja kiinnostavuutta olemassa olevat taloudelliset, sosiaaliset ja 
alueelliset erot huomioon ottaen. Uusia alueellisia ohjelmia, joissa keskitytään 
tiukemmin kolmeen tärkeimpään aihealueeseen1. Uusissa EAKR-ohjelmissa 
noudatetaan yhden rahoituslähteen periaatetta.  

 
3. Euroopan alueellinen yhteistyötavoite: 
 

 Talousarvio: rahoituksen merkittävä lisääntyminen 4 prosentilla talousarviosta 
(13,5 miljardia euroa). 

 
 Lähestymistapa: seuraa Interreg III –aloitetta (lisäarvo), mahdollistaa unionin alueen 

sopusointuisen ja tasapainoisen yhdentymisen tukemalla yhteistyötä valtioiden ja 
alueiden rajat ylittävällä tasolla. 

 
 Kattavuus: kolme ulottuvuutta:  

 
♦ Rajat ylittävä yhteistyö:  

 
 Rajaseudut: EAKR:n rahoittama. Yhdennettyihin ohjelmiin keskittyvää ja 

Lissabonin ja Göteborgin toimintaohjelmiin liittyvää toimintaa, jota 
hallinnoi vain yksi elin. Koskee: kaikkia unionin ulkoisilla ja sisäisillä maa- 
ja merirajoilla olevia alueita, jotka ovat sopivia rajat ylittävään 
yhteistyöhön. Tavoite: löytää yhteisiin ongelmiin yhteisiä ratkaisuja. Uudet 
oikeudelliset yhteistyövälineet: "alueyhteisöjen rajat ylittävä väline" 
sisärajoilla. 

 
 Ulkoinen rajat ylittävä yhteistyö: liittyy uuteen naapuruuspolitiikan 

välineeseen unionin ulkorajoilla ja sisältää monivuotisten ohjelmien 
laadintaa sekä vain yhden rahoitusvälineen. Tavoite: helpottaa yhteistyötä 
naapurivaltioiden kesken. 

                                                 
1 Katso EAKR:n alueellinen kilpailukyky ja työllisyys –tavoite. 
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♦ Alueellisiin ohjelmiin sisällytetty alueiden välinen yhteistyö 
♦ Valtioiden välinen yhteistyö 

 
Otetaan huomioon seuraavat alueelliset erityispiirteet:  
 

♦ Kaupunkialueet: toimet kaupunkialueiden hyväksi integroidaan täysin 
alueellisiin ohjelmiin, jotta useammat kaupungit voisivat hyötyä Urban II –
yhteisöaloitteen tuesta.  

♦ Syrjäisimmät alueet: tulevan lähentymistavoitteen puitteissa komissio perustaa 
erityisen ohjelman, joka koskee seitsemää kaikkein syrjäisintä aluetta 
(Guadeloupea, Martiniquea, Guyanaa, Réunionia, Kanariansaaria, Azoreita ja 
Madeiraa).  

♦ Maantieteellisestä tai luonnonhaitasta kärsivät alueet: Huonot kulkuyhteydet 
ovat vakava ongelma monilla saarilla, vuoristoalueilla ja harvaan asutuilla 
alueilla. Resurssien kohdentamisessa alueellista kilpailukykyä ja työllisyyttä 
koskevan tavoitteen hyväksi tämä otetaan huomioon määrittelemällä alueelliset 
kriteerit ja korottamalla yhteisön rahoituksen enimmäisosuutta.  

♦ Lisäksi maaseudun ja kalastusalan kehittämisen välineitä yksinkertaistetaan ja 
selkiytetään. Leader+ -aloite, jolla tuetaan maaseudun kehittämisen innovatiivisia 
strategioita, integroidaan täysin kokonaissuunnitelmaan. 

 
6.3. Täytäntöönpanojärjestelmä 
 
 Maaseudun ja kalastusalan kehittämisen yksinkertaistaminen: Nykyiset maaseudun 

kehittämisvälineet kootaan yhdeksi yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) välineeksi. 
Tavoite: lisätä maatalouden kilpailukykyä tukemalla rakenneuudistusta, parantaa ympäristöä 
maankäyttöä tukemalla ja parantaa elämänlaatua taloudellisten toimintojen 
monipuolistamisella. Leader+ -aloite on integroitu yleiseen ohjelmasuunnitteluun. 
Kalastusalan toimet on koottu yhdeksi välineeksi, joka keskittyy alan rakenneuudistukseen 
tähtääviin toimiin. 

 
 Uudistettu jakojärjestelmä – ohjelmien laatiminen: Jäsenvaltio valmistelee kansallisen 

puiteasiakirjan, josta se neuvottelee komission kanssa, ja rakentaa puitteet aihekohtaisten ja 
alueellisten ohjelmien valmistelemiseksi. Tämä ei tule olemaan hallintoväline. Poliittisen 
asiakirjan pohjalta komissio hyväksyy kansalliset ja alueelliset ohjelmat jokaiselle valtiolle 
erikseen.  

 
 Rahastojen lukumäärä rajoitetaan kolmeen (EAKR, ESR, koheesiorahasto). 

Tulevaisuudessa EAKR:n ja ESR:n toimet toteutetaan yhdellä rahastolla ohjelmaa kohti. 
Kaudelle 2007–2013 suunniteltu 336,1 miljardin euron talousarvion alustava jako on 
seuraava: 78 prosenttia lähentymistavoitteeseen, 18 prosenttia alueelliseen kilpailukykyyn ja 
työllisyyteen ja 4 prosenttia alueelliseen yhteistyötavoitteeseen. 

 
 EAKR: Laajentuminen = kasvaneet rajat ⇒ yhteishankkeisiin perustuva alueellinen 

yhteistyö, alueellista kehitystä edistävät toimet. EAKR:n toimet eriytetään alueiden mukaan, 
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mutta niiden painopiste on Lissabonissa ja Göteborgissa kokoontuneen Eurooppa-neuvoston 
ensisijaisissa tavoitteissa. 
 Lähentymistavoite: pääpaino tutkimuksessa, innovaatiossa, riskien ehkäisyssä ja 

infrastruktuurissa. 
 Alueellinen kilpailukyky ja työllisyystavoite: Kolme aihealuetta: innovaatio ja 

tietoyhteiskunta, ympäristö ja riskien ehkäisy, liikenneyhteydet sekä tieto- ja 
viestintätekniikan saatavuus1 
 Alueellinen yhteistyötavoite: Rajat ylittävä ja valtioiden välinen toiminta, Lissabonin ja 

Göteborgin toimintaohjelmaan liittyvät toimet. Perustuu kaikki toimijat kattavaan 
alhaalta ylös -lähestymistapaan ja sisältää vaihtoverkkojen kehittämistä sekä alueiden ja 
paikallisviranomaisten välistä arviointia ja tutkimusta. Ohjelmien laatimista ja 
hallinnointia koskevia sääntöjä on yksinkertaistettu. Erityishuomiota kiinnitetään 
alueiden erityispiirteisiin2. Ohjelmien suunnittelussa toiminnot voidaan muotoilla siten, 
että niissä huomioidaan kaupunki- ja maaseutualueiden ja luonnonhaitoista kärsivien 
alueiden erityistilanne. Syrjäisimpien alueiden kohdalla on varauduttu lisäkustannusten 
rahoittamiseen. 

 
 ESR: Yhteisön rahoitusvälineen ja unionin poliittisen kehyksen välisen yhteyden 

vahvistaminen. ESR tukee jäsenvaltioiden toimintatapoja, jotka ovat Euroopan 
työllisyysstrategian sekä sosiaalisen osallisuuden ja yleissivistävän ja ammatillisen 
koulutuksen tavoitteiden mukaisia.  

 
 Lähentymistavoitteen sekä alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoitteen avulla 

tuetaan taloudellisen ja yhteiskunnallisen muutoksen ennakointiin ja hallintaan tähtääviä 
toimenpiteitä. Neljä keskeistä aluetta ovat työntekijöiden ja yritysten sopeutumiskyvyn 
lisääminen, työmarkkinoille pääsyn helpottaminen, työttömyyden ehkäiseminen, työuran 
pidentäminen, heikommassa asemassa olevien henkilöiden sosiaalisen osallisuuden 
vahvistaminen työelämään sopeuttamisella ja syrjinnän torjumisella sekä kumppanuuden 
edistäminen työelämän ja osallisuuden uudistamiseksi.  
 Köyhimmät alueet ja jäsenvaltiot: rakenteellisen sopeuttamisen, kasvun ja uusien 

työpaikkojen luomisen edistäminen.  
 Lähentymistavoitteen yhteydessä ESR tulee tukemaan myös koulutusjärjestelmien 

kehittämistä sekä julkishallinnon institutionaalisten valmiuksien ja tehokkuuden 
parantamiseen tähtääviä toimia kaikilla tasoilla. Ensisijaisesti edistetään valtioiden 
välistä yhteistyötä ja erityisesti painotetaan hyvän hallintotavan edistämistä. 
Lähentymistavoitteessa työmarkkinaosapuolia rohkaistaan osallistumaan valmiuksien 
parantamiseen. 

 
 Koheesiorahasto: Tavoite: avustaa taloudellisesti ympäristöä ja Euroopan laajuisia verkkoja 

koskevia toimia. Laajentumisen jälkeen rahasto koskee vuoden 2006 loppuun saakka 
kymmentä uutta jäsenvaltiota sekä Kreikkaa, Portugalia ja Espanjaa. Seuraava 
ohjelmakausi:3 rahasto osallistuu lähentymiseen, joka koskee 10. koheesiorahaston toimia, 
jotka on liitetty rakennerahastojen monivuotisten ohjelmien laadintaan. Liikenneverkot: 

                                                 
1 Tieto- ja viestintätekniikka. 
2 EY:n perustamissopimuksen 299 artiklan 2 kohdan mukaisesti. 
3 2007–2013. 
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toimet ovat esitettyjen suuntaviivojen mukaisia1. Ympäristö: EY:n perustamissopimuksen 
174 artiklassa esitetyt tavoitteet. Rahastosta voidaan rahoittaa myös kestävää kehitystä 
tukevia toimia.2 

 
 Alueellinen yhteenkuuluvuus 159 artiklan3 perusteella on mahdollista toteuttaa myös 

rahastojen ulkopuolisia erityistoimia ⇒ suurempi sosiaalinen ja taloudellinen 
yhteenkuuluvuus. Rajat ylittävä yhteistyö vaatii yhteistyövälineen, joka on EGCC4. Sillä on 
valmiudet toimia jäsentensä puolesta. Valtuutus ⇒ sopimus Euroopan unionin rajat 
ylittävästä yhteistyöstä (convention of European cross-border co-operation) Voi panna 
täytäntöön rakennerahastojen sekä kansallisten ja alueellisten yhteistyöohjelmien rahoittamia 
rajat ylittäviä yhteistyöohjelmia tai rajat ylittäviä yhteistyöohjelmia, joita yhteisö ei rahoita. 

 
6.4. Varainhoito ja varainhoidon valvonta 
 
 Selvempi vastuunjako komission ja jäsenvaltioiden kesken (eri valvontatasojen selvempi 

yhdistäminen). 
 
 N+2 –säännön yleistäminen: tehokkuus ja kurinalaisuus. 

 
 Komissio puuttuu valvontaan ja seurantaan siinä määrin kuin jäsenvaltioiden ja asiaan 

liittyvien sijoittajien myöntämä vakuutus edellyttää. 
 
 Maksuehtoja säätelee jäsenvaltioiden sitoumus valtion hallinto- ja valvontajärjestelmien 

luotettavuudesta. 
 
 Rahoitusoikaisuja koskevien mekanismien selventäminen sääntöjenvastaisuustapauksissa. 

 
 Koheesiorahaston ehdollisuus, joka liittyy lähentymisohjelmien noudattamiseen 

(määrärahojen tilapäinen jäädyttäminen, johon kuitenkin sisältyy mahdollisuus rahoituksen 
palauttamiseen). 

 
6.5. Uudet lainsäädäntöehdotukset 
 
Lainsäädäntöehdotukset toteutetaan viiden asetuksen avulla: 
 

 Yleisasetus, joka määrittelee tärkeimmät tavoitteet ja kelpoisuutta koskevat säännöt 
toimenpiteille, ohjelmasuunnittelulle ja rahastojen hallinnoinnille5. 
 Kolme asetusta (EAKR, ESR ja koheesiorahasto), joilla säädetään kutakin rahastoa 

koskevista erityisjärjestelyistä1. 
                                                 
1 1692/96 EY (tarkistettu). 
2 Toimissa, joilla on ympäristönsuojelullinen ulottuvuus. 
3 EY:n perustamissopimus. 
4 Rajat ylittävän yhteistyön eurooppalainen ryhmittymä (European grouping of cross-border co-operation, EGCC): 
ryhmittymään turvautuminen vapaaehtoista. 
5 Proposal for a Council Regulation laying down general provisions on the European Regional Development Fund, 
the European Social Fund and the Cohesion Fund (Ehdotus neuvoston asetukseksi Euroopan aluekehitysrahastoa, 
Euroopan sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevista yleisistä säännöksistä). KOM(2004) 492 lopullinen, 
14. heinäkuuta 2004. 
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 Asetus rajat ylittävän yhteistyön eurooppalaisista ryhmittymistä, jolla luodaan alue- ja 
paikallisjärjestöjen käyttöön uusi yhteistyöväline2. 

 
Koheesiopolitiikan uudelleensuuntaaminen unionin tärkeimpien (Lissabonin ja Göteborgin 
kokouksissa määriteltyjen) tavoitteiden perusteella. Kestävän kehityksen kolmeen pilariin 
liitetään 
 

 kilpailukyky: innovaatio, tutkimus, koulutus ja saatavuus. 
 työllisyys ja sosiaalinen osallisuus. 
 ympäristö ja riskien ehkäiseminen. 

 
6.6. Ehdotettu aikataulu 
 
 
KOHEESIOPOLITIIKKA 
 

 
RAHOITUSNÄKYMÄT 2007–2013 

Heinäkuu 2004: Komissio hyväksyy 
lainsäädäntöpaketin 
 

Joukko lainsäädäntöehdotuksia vuoden 2006 
jälkeiselle kaudelle – ehdotus uudeksi 
toimielinten väliseksi sopimukseksi 
talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta 
sekä ehdotus omia varoja koskevan 
järjestelmän muuttamisesta 
 

Vuoden 2005 loppu: Euroopan parlamentin 
ja neuvoston päätös 
 

Eurooppa-neuvosto päättää uudesta 
puiteohjelmasta (sopimus määrärahoista ja 
toimielinten välisestä sopimuksesta) 
 

2006: Kauden 2007–2013 ohjelmien 
valmistelu 
 

Kauden 2007–2013 ohjelmien valmistelu 
 

1. tammikuuta 2007: Täytäntöönpano alkaa 
 

Täytäntöönpano alkaa 

 
 
7. EUROOPAN PARLAMENTIN JA ALUEIDEN KOMITEAN 

INSTITUTIONAALINEN ASEMA 
 
                                                                                                                                                             
1 Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the European Regional Development 
Fund (Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan aluekehitysrahastosta). KOM(2004) 495 
lopullinen, 14. heinäkuuta 2004; Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the 
European Social Fund (Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan sosiaalirahastosta). 
KOM(2004) 493 lopullinen, 14. heinäkuuta 2004; Proposal for a Council Regulation establishing a Cohesion Fund 
(Ehdotus neuvoston asetukseksi koheesiorahastosta). KOM(2004) 494 lopullinen, 14. heinäkuuta 2004. 
2Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing a European grouping of 
cross-border cooperation (EGCC) (Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi rajat ylittävän 
yhteistyön eurooppalaisesta ryhmittymästä). KOM(2004) 496 lopullinen, 14. heinäkuuta 2004. 
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7.1. Euroopan parlamentin lainsäädäntövalta ja muu kuin lainsäädäntöön liittyvä valta 
 
Parlamentti on hyödyntänyt uusia valtuuksiaan tällä alalla. Niitä ovat seuraavat:  
 
7.1.1. Lainsäädäntövalta 
 
 EY:n perustamissopimuksen 159 artiklan 3 kohdassa1 määrätään rahastojen 

ulkopuolisista erityistoimista, joita voidaan toteuttaa sopimuksessa tarkoitetun 
sosiaalisen ja taloudellisen koheesion tavoitteen saavuttamiseksi. Kyseiset toimet 
voidaan hyväksyä yhteispäätösmenettelyä (251 artikla) noudattaen. Tämän artiklan 
pohjalta otetaan käyttöön uusi oikeudellinen väline, jolla pyritään poistamaan rajat 
ylittävän yhteistyön esteet sekä luomaan eurooppalaisia yhteistyöryhmittymiä.  

 
 EY:n perustamissopimuksen 161 artiklassa määrätään hyväksyntämenettelystä yleisiä 

sääntöjä koskevissa päätöksissä: Neuvosto määrittelee yksimielisesti komission 
ehdotuksesta, saatuaan Euroopan parlamentin puoltavan lausunnon sekä talous- ja 
sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa kuultuaan seuraavat sekä rakennerahastoihin 
että koheesiorahastoon liittyvät seikat: rahastojen tehtävät, ensisijaiset tavoitteet ja 
rahastojen rakenteet, rahastoihin sovellettavat yleiset säännöt sekä säännökset, jotka 
ovat tarpeen rahastojen tehokkuuden turvaamiseksi ja eri rahastojen keskinäiseksi sekä 
rahastojen ja muiden rahoitusvälineiden yhteensovittamiseksi. Uudessa kohdassa 
määrätään, että 1. tammikuuta 2007 alkaen neuvosto tekee päätökset 
määräenemmistöpäätöksellä komission ehdotuksesta ja saatuaan Euroopan 
parlamentin puoltavan lausunnon edellyttäen, että 1. tammikuuta 2007 alkaen 
sovellettavat monivuotiset rahoitusnäkymät ja niihin liittyvä toimielinten välinen 
sopimus on hyväksytty.  

 
 EY:n perustamissopimuksen 148 ja 162 artiklassa määrätään, että neuvosto tekee 

Euroopan aluekehitysrahastoa ja Euroopan sosiaalirahastoa koskevat 
soveltamispäätökset yhteispäätöksenä.  

 
Vuoden 2000 hallitustenvälisen konferenssin koollekutsumiseen2 esittämässään kannassa 
aluepolitiikka-, liikenne- ja matkailuvaliokunta katsoi, ettei hyväksyntämenettely ole 
asianmukainen tapa saada Euroopan parlamentti mukaan rakennerahastojen ja koheesiorahaston 
tulevien tehtävien, tavoitteiden ja rakenteen määrittelyä koskeviin päätöksiin. Tämän vuoksi se 
korosti, että EY:n perustamissopimuksen 161 artiklaa on muutettava siten, että 
hyväksyntämenettely korvataan yhteispäätösmenettelyllä ja yksimielisyys 
määräenemmistöllä. Valiokunta katsoi myös, että seuraavan hallitustenvälisen konferenssin on 
painotettava selvemmin alueellisen yhteenkuuluvuuden merkitystä viittaamalla taloudelliseen ja 
sosiaaliseen yhteenkuuluvuuteen (katso perustuslakisopimusta koskeva muistio).  
 
7.1.2. Muu kuin lainsäädäntövalta 
 
 EY:n perustamissopimuksen 159 artiklan kappaleessa 1 säädetään, että komission tulee 

antaa Euroopan parlamentille (aluekehitysvaliokunnalle) neuvostolle, talous- ja 
                                                 
1 Nizzan sopimuksella muutettu artikla. 
2 A5-0086/00 
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sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle joka kolmas vuosi kertomus siitä, miten 
taloudellisen ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden toteuttamisessa on edistytty, sekä 
siitä, miten artiklassa määrätyt eri keinot ovat myötävaikuttaneet siihen.  

 
 Komission vuonna 1993 hyväksymät ja vuonna 1999 laajennetut menettelysäännöt 

rakennepolitiikan täytäntöönpanemisesta1, jotka koskevat järjestelyjä, joilla 
parlamentti osallistuu yhteisön rakennetoimiin kaudella 2000–2006. 

 
EY:n perustamissopimuksen 159 artiklan 1 kohdassa määrätään, että muiden yhteisön 
politiikkojen (kuten ympäristö-, maatalous- ja kilpailupolitiikan) ja toiminnan suunnittelussa ja 
täytäntöönpanossa sekä sisämarkkinoiden toteuttamisessa on otettava huomioon 
koheesiopolitiikan tavoitteet ja niillä on osallistuttava kyseisten tavoitteiden toteuttamiseen. 
Aluekehitysvaliokunnalta pyydetään lausuntoa asiasta vastaaville valiokunnille (ENVI, EMPL, 
IMCO).  
 
7.2. Alueiden komitean institutionaalinen asema2 
 
Euroopan unionin alueiden komitea on Euroopan alueellisten ja paikallisten yhteisöjen 
edustajista koostuva neuvoa-antava elin. Sen tehtävänä on toimia paikallisten ja alueellisten 
näkemysten esiin tuojana neuvostolle ja komissiolle, joille se antaa lausuntoja.  
 
7.2.1. Muiden toimielinten pyynnöstä annetut lausunnot 
 
a.  Pakollinen kuuleminen 
 
Taloudellista ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta koskevissa asioissa neuvostolla ja komissiolla on 
velvollisuus kuulla alueiden komiteaa ennen seuraavista asioista päättämistä: . 
 
● erityistoimet (159 artikla) 
● rakennerahastojen tehtävien, ensisijaisten tavoitteiden ja rakenteiden määritteleminen 

(161 artikla) 
● Euroopan aluekehitysrahastoa koskevat soveltamispäätökset (162 artikla). 
 
b.  Vapaaehtoinen kuuleminen 
 
Komissio, neuvosto tai parlamentti voivat kuulla alueiden komiteaa halutessaan myös muissa 
asioissa. Kun neuvosto tai komissio kuulevat komiteaa (joko pakollisen tai vapaaehtoisen 
kuulemisen pohjalta), ne voivat asettaa komitealle lausunnon antamista varten määräajan 
(vähintään kuukausi), jonka päätyttyä asiaa voidaan käsitellä, vaikka lausuntoa ei ole annettu. 
 
7.2.2. Oma-aloitteisen lausunnon antaminen 
 
a.  Kun kuullaan talous- ja sosiaalikomiteaa 
                                                 
1 EYVL C 279, 1.10.1999, s. 488–490. 
2 Euroopan parlamentti. Tutkimuksen pääosasto. "European Parliament Fact Sheets" Luxemburg 2001, 9. painos. 
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Kun neuvosto tai komissio kuulee Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa, sen on annettava asiasta 
tieto myös alueiden komitealle, joka voi antaa asiasta lausunnon, mikäli se katsoo asiaan 
liittyvän erityisiä alueellisia etuja.  
 
b.  Yleinen käytäntö 
 
Yleisesti ottaen alueiden komitea voi halutessaan antaa lausunnon milloin tahansa. Se on antanut 
oma-aloitteisia lausuntoja muun muassa rakennerahastoihin ja kaupunkien kehittämiseen 
liittyvillä aloilla.  
 
Ehdotuksessa sopimukseksi Euroopan perustuslaista alueiden komitean toimivaltuuksia on 
lisätty seuraavissa kohdissa1:  
 
 unionin tuomioistuimen ratkaistaviksi toissijaisuusperiaatteen noudattamatta jättämisen 

vuoksi nostetut kanteet: "Unionin tuomioistuimella on toimivalta ratkaista ne kanteet, jotka 
[...] ovat toimittaneet […] sen vuoksi, että lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävässä 
säädöksessä ei ole noudatettu toissijaisuusperiaatetta. Myös alueiden komitea voi nostaa [...] 
vastaavan kanteen sellaisista lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävistä säädöksistä, joiden 
hyväksyminen edellyttää unionin perustuslain mukaan sen kuulemista."2;  

 
 oikeuksiensa (toisin sanoen taloudellisen ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden) turvaamiseksi: 

"[...], unionin tuomioistuimella on toimivalta ratkaista jäsenvaltion, Euroopan parlamentin, 
ministerineuvoston tai komission nostama kanne, jonka perusteena on toimivallan 
puuttuminen, olennaisen menettelymääräyksen rikkominen, tämän perustuslain tai sen 
soveltamista koskevan oikeussäännön rikkominen taikka harkintavallan väärinkäyttö. [...] 
Unionin tuomioistuimella on […] toimivalta ratkaista […] alueiden komitean oikeuksiensa 
turvaamiseksi nostamat kanteet."3 

 

                                                 
1 Katso sihteeristön laatima tiivistelmä Euroopan perustuslakia koskevasta sopimuksesta ja sen aluepoliittista 
kohdista.  
2 Pöytäkirja toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteiden soveltamisesta. 
3 III-270 artikla. 



DV\542120FI.doc 31/41 PE 347.143 
FREELANCEKÄÄNNÖS 

 FI 

LIITE 1 EUROOPAN PARLAMENTIN JA TOIMIELINTEN VÄLISIÄ HYÖDYLLISIÄ 
YHTEYSTIETOJA 

 
EUROOPAN PARLAMENTTI. ALUEKEHITYSVALIOKUNTA 

 
Jäsenet ja varajäsenet 
 
http://www.europarl.ep.ec/committees/regi_home.htm 
 
Sihteeristö 
 
http://www.europarl.ep.ec/committees/regi_home.htm 
 
Koordinaattorit ja puolueryhmien virkamiehet 
 
http://www.europarl.ep.ec/committees/regi_home.htm 
 
 
EUROOPAN KOMISSIO 
 
Olivier BRUNET  
Aluepolitiikan PO A 01 CSM1 02 /126 
Puhelin: (32-2) 295 1061/7239 
Sähköposti: olivier.brunet@cec.eu.int 
 
EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO 
 
Rafael de BUSTAMANTE 
Linja II – Sosiaaliasiat ja alueelliset asiat; Aluepolitiikka sekä taloudellinen ja sosiaalinen 
yhteenkuuluvuus 
40 GH 04 
Puhelin: (32-2) 285 5190/4958 
Sähköposti: rafael.debustamante@consilium.eu.int 
 
ALUEIDEN KOMITEA 
 
”Alueellinen yhteenkuuluvuuspolitiikka” -valiokunta (COTER) 
 
Serafino NARDI  Damian LLUNA TABERNER 
Puhelin: (32-2) 282 2508/2141 Puhelin: (32-2) 282 2169/2141 
Sähköposti: Serafino.Nardi@cor.eu.int Sähköposti: Damian.Lluna@cor.eu.int 

http://www.europarl.ep.ec/committees/regi_home.htm
http://www.europarl.ep.ec/committees/regi_home.htm
http://www.europarl.ep.ec/committees/regi_home.htm
mailto:olivier.brunet@cec.eu.int
rafael.debustamante@consilium.eu.int
mailto:Serafino.Nardi@cor.eu.int
mailto:damian.lluna@cor.eu.int
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LIITE 2  LUETTELO JÄSENVALTIOISSA MENEILLÄÄN OLEVISTA HANKKEISTA 
 
Luettelo kussakin jäsenvaltiossa meneillään olevista hankkeista on luettavissa seuraavilla 
verkkosivuilla (EN, FR, DE). 
 
 
Yhdyskäytävät 
 
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/country/gateway/index_en.cfm 
 
Tämä sivu toimii yhdyskäytävänä muihin sivustoihin, joilta saa tietoa erityisesti Euroopan 
alueista ja alueiden kehittämisohjelmista:  
 
● Alueelliset kehittämisohjelmat 2000–2006 (tavoitteet 1 ja 2) 
● Interreg-ohjelmat 
● Urban-ohjelmat  
● Innovatiiviset toimet (10 artikla) 
● Euroopan aluesuunnittelun ja aluekehityksen suuntaviivat (ESDP) 
● Euroopan laajuiset verkot ja järjestöt 
 
Menestystarinat. Eurooppalaisten hankkeiden esittely 
 
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/projects/stories/index_en.cfm 
 
Hallintoviranomaiset 
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/manage/authority/authority_en.cfm 
 

http://europa.eu.int/comm/regional_policy/country/gateway/index_en.cfm
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/projects/stories/index_en.cfm
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/manage/authority/authority_en.cfm
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LIITE 3  MISTÄ SAA TIETOJA? 
 

YLEISET TIEDOT 
 
 
Euroopan unionin toiminta – Aluepolitiikka 
 
Keskeisiä linkkejä, asiakirjoja, tiivistelmiä, oikeudellisia tekstejä jne. 
 
http://europa.eu.int/pol/reg/index_fi.htm 
 
SCAD Plus – Aluepolitiikka 
 
Hyödyllinen tiivistelmä aluepolitiikkaa koskevasta lainsäädännöstä (saatavana seuraavilla 
kielillä: DA, DE, EL, EN, ES, FI, FR, IT, NL, PT, SV) 
 
http://europa.eu.int/scadplus/leg/fi/s24000.htm 
 
Eur-lex: Portaali Euroopan unionin oikeuteen 
 
http://europa.eu.int/eur-lex/ 
(kaikilla kielillä) 
 
–  Virallinen lehti 
–  Perussopimukset 
–  Lainsäädäntö 
–  Valmisteilla oleva lainsäädäntö 
–  Oikeuskäytäntö 
–  Parlamentin jäsenten kysymykset 
–  Yleisesti kiinnostavat asiakirjat 
–  Laajentuminen 
  
 PreLex, toimielinten välisten menettelyjen tietokanta 
 
http://europa.eu.int/prelex/apcnet.cfm?CL=fi 
(saatavana seuraavilla kielillä: DA, DE, EL, EN, ES, FI, FR, IT, NL, PT, SV) 
 
Tietokannan avulla voi seurata komission ja muiden toimielinten välisen päätöksenteon 
tärkeimpiä osatekijöitä, joita ovat seuraavat:  
● menettelyn vaihe 
● toimielinten päätökset 
● asiasta vastaavien henkilöiden nimet 
● asiasta vastaavat yksiköt 
● viiteasiakirjat jne. 
 
 

http://europa.eu.int/pol/reg/index_fi.htm
http://europa.eu.int/scadplus/leg/fi/s24000.htm
http://europa.eu.int/eur-lex/
http://europa.eu.int/prelex/apcnet.cfm?CL=fi
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CELEX, Euroopan unionin oikeus 
 
http://intracomm.cec.eu-admin.net/clxint/htm/celex_en.htm 
(saatavana kaikilla kielillä) 
 
–  lainsäädäntö 
–  valmistelevat asiakirjat 
–  oikeuskäytäntö  
–  direktiivien kansalliset täytäntöönpanotoimenpiteet 
–  parlamentin jäsenten kysymykset 
–  konsolidoidut asiakirjat 
–  Eftan asiakirjat 
–  Virallisen lehden C-sarjan asiakirja 

 
 

EUROOPAN KOMISSIO 
 
INFOREGIO-verkkosivusto 
http://europa.eu.int/inforegio 
 
Näiltä verkkosivuilta on löydettävissä seuraavia tietoja: 

–  koheesiopolitiikan tuoreimmat uutiset 
–  koheesiopolitiikan ensisijaiset tavoitteet ja välineet 

 - asiakirjat, jotka liittyvät ohjelmakauden 2007-2013 kattavien rakennerahastojen 
sääntelyä koskeviin uusiin ehdotuksiin:  

 
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/sources/docoffic/official/regulation/intronew
regl0713_en.htm 

 
- aihekohtaisia tietosivuja 
- EU:n jäsenvaltioita ja alueita koskevia tietosivuja 
- menestystarinoita 
- useita tietolähteitä ja ulkoisia verkkosivulinkkejä 
- jäsenvaltioiden hallintoviranomaisten osoitteita 
–  rakenneohjelmien arviointia koskevia asiakirjoja 
–  rakennerahastoja koskevien kertomusten tulosten historiallista arviointia, arviointia 

koskevia tutkimuksia ja muita asiakirjoja 
- muita tietoja ja asiakirjoja. 
 (verkkosivusto on saatavana seuraavilla kielillä: DE, EN, ES, FR ja IT – jotkut asiakirjoista 
on mahdollista ladata kaikilla EU:n virallisilla kielillä) 

 
 
 
 
 
 

http://intracomm.cec.eu-admin.net/clxint/htm/celex_en.htm
http://europa.eu.int/inforegio
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Säännölliset julkaisut 
 

● Kuukausittain ilmestyvä «Inforegio news» -tiedotuslehti tarjoaa nopean katsauksen 
viimeisimpiin yhteisön koheesiopolitiikkaa koskeviin tietoihin. 
(saatavana seuraavilla kielillä: CS, DA, DE, EL, EN, ES, ET, FI, FR, HU, IT, LT, LV, 
NL, PL, PT, SK, SL ja SV) 
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/newsroom/archiv_en.htm 
 

● «Inforegio Panorama» -julkaisu esittelee kertomuksia ja koheesiopolitiikkaa paikan 
päällä toteuttavien henkilöiden haastatteluja (julkaistaan kolme kertaa vuodessa) 
(saatavana englanniksi ja ranskaksi) 
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/sources/docgener/panora_fi.htm 
 

 
Viimeisimmät julkaisut 
 

● Kolmas taloudellista ja sosiaalista koheesiota käsittelevä kertomus. Uusi 
koheesiokumppanuus – Lähentyminen kilpailukyky yhteistyö. Euroopan komissio 
hyväksyi kertomuksen 18. helmikuuta 2004 (saatavana seuraavilla kielillä: BG, CS, 
DA, DE, EL, EN, ES, ET, FI, FR, HU, IT, LT, LV, NL, PL, PT, RO, SK, SL ja SV). 
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/cohesion3/c
ohesion3_fi.htm 
 

● Alueiden palveluksessa (päivitetty toukokuussa 2004) 
Euroopan tason aluepolitiikan yleisesittely 
(saatavana seuraavilla kielillä: EN, FR, DE ; CS, DA, EL, ES, ET, FI, HU, IT, LT, LV, 
NL, PL, PT, SK, SL ja SV elokuun loppuun mennessä) 

 
● Kilpailukyky, kestävä kehitys ja yhteenkuuluvuus Euroopassa – Lissabonista 

Göteborgiin (2003) 
Aluepolitiikan osuus Lissabonissa ja Göteborgissa kokoontuneiden Eurooppa-
neuvostojen tavoitteiden toteuttamisessa 26 esimerkkihankkeen avulla. 
(saatavana seuraavilla kielillä: DA, DE, EL, EN, ES, FI, FR, IT, NL, PT, SV) 

 
● Kaupunkien kumppanina – Urban-yhteisöaloite (2003) 

URBAN-menetelmän’ esittely valikoitujen hankkeiden avulla 
(saatavana seuraavilla kielillä: DA, DE, EL, EN, ES, FI, FR, IT, NL, PT, SV) 

 
● Rajatylittävä yhteistyö (2002) 

INTERREG-menetelmän’ esittely valikoitujen hankkeiden avulla. 
(saatavana seuraavilla kielillä: DA, DE, EL, EN, ES, FI, FR, IT, NL, PT, SV) 

 
● Useita jäsenvaltiokohtaisia esitteitä, joissa esitellään valikoima Euroopan unionin 

yhteisrahoittamia hankkeita jäsenvaltioissa (1997–2003) 
 
 

http://europa.eu.int/comm/regional_policy/newsroom/archiv_en.htm
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/sources/docgener/panora_fi.htm
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/cohesion3/cohesion3_fi.htm
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Inforegio-palvelu: Euroopan unionin aluepolitiikan tietokeskus 
 
Edellä mainittujen julkaisujen saamiseksi voit ottaa yhteyttä Euroopan komission aluepolitiikan 
pääosaston tietokeskukseen (ryhmävierailut, tietopyynnöt, tietoverkkokahvila, kokoustilat). 
 
Lisäksi kirjastossa on käytettävissä useita aluepolitiikkaan liittyviä julkaisuja ja tutkimuksia. Jos 
haluat lisätietoja, ota suoraan yhteyttä 
 regio-library-documentation@cec.eu.int. 
 
Tietokeskus ja kirjasto ovat avoinna yleisölle maanantaista perjantaihin klo 9.30–12.30 ja 14.00–
17.00. 
 
Inforegio-palvelu. Av. de Tervueren 41. B–1040 Brussels 
Puhelin: : (32-2) 296 60 34 
Faksi: (32-2) 296 60 03 
Sähköposti: regio-info@cec.eu.int 
 
 

EUROOPAN PARLAMENTTI 
 
 
Euroopan parlamentti: Faktatietoja – Aluepolitiikka 
 
Tämä Euroopan parlamentin tutkimuksen pääosaston tuottama faktatietosivujen sähköinen versio 
on päivitys viimeisimmästä versiosta, joka oli järjestyksessä yhdeksäs sitten parlamentin 
ensimmäisten suorien vaalien yhteydessä tapahtuneen julkaisujen perustamisen jälkeen. 
 
Intranet: http://www.europarl.ep.ec/facts/default.htm 
Internet: http://www.europarl.eu.int/facts/default.htm 
(saatavana seuraavilla kielillä: DA, DE, EL, EN, ES, FI, FR, IT, NL, PT, SV) 
 
 
Aluekehitysvaliokunnan verkkosivut 

 
Intranet: http://www.europarl.ep.ec/committees/regi_home.htm 
Internet: http://www.europarl.eu.int/committees/regi_home.htm 
(saatavana englanniksi ja ranskaksi) 
 

– Esittely ja toimivalta 
– Kokousten aikataulu ja esityslistat 
– Jäsenet 
– Meneillään olevat työt 
– Kokousasiakirjat 
– Hyväksytyt mietinnöt (2004–2009) 
– Viides vaalikausi (1999–2004) – Toimintakertomus 

mailto:regio-library-documentation@cec.eu.int
mailto:regio-info@cec.eu.int
http://www.europarl.ep.ec/facts/default.htm
http://www.europarl.eu.int/facts/default.htm
http://www.europarl.ep.ec/committees/regi_home.htm
http://www.europarl.eu.int/committees/regi_home.htm
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– Kolmas taloudellista ja sosiaalista koheesiota käsittelevä kertomus (Konstantinos 
Hatzidakis) (A5-0272/2004). 
– Uutislehti 
– Huomautus sihteeristön laatimasta Euroopan perustuslakia koskevasta sopimuksesta ja 

sen aluepoliittisista kohdista 
– Sihteeristön laatima käsikirja alue- ja koheesiopolitiikasta 
– Yhteydet kirjastoon – ResearchNet ja Euroopan unionin toimet – Aluepolitiikka 
 
 

Euroopan parlamentin kirjasto 
 
Intranet: http://www.library.ep.ec/jsp/index.jsp 
(saatavana ainoastaan englanniksi) 
– Kirjastoluettelo 
– Tietokannat ja muut tietolähteet 
– Tiedonhaku 
– Politiikan alat aiheen tai valiokunnan mukaan: Aluekehitys 
Intranet: http://www.library.ep.ec/cms/pa-home/pid/Jahia/pid/95 

• Mitä uutta 
• Keskeiset kysymykset 
• Tietolähteet 
• Tiedonhaku 
 

– Uudet kansalliset ja eurooppalaiset virastot 
 
Pyynnöt ja tiedustelut 
Pyynnöt ja tiedustelut voidaan lähettää sähköpostitse, puhelimitse, faksitse tai kirjeitse tai 
soittamalla joko Brysselissä sijaitsevaan kirjastoon (ASP 5D) tai Strasbourgissa sijaitsevaan 
kirjastoon (WIC M1039). 
 
Sähköposti: library@europarl.eu.int 
Puhelin: 48100, 02 284 8100 
Faksi: 02 230 6581 
Sisäinen posti: ASP 05D47 
 
 
 Lainsäädännön seurantatietokanta (OEIL) 
 
Intranet: http://www.europarl.ep.ec/oeil/ 
Internet: http://www.europarl.eu.int/oeil/ 
(saatavana englanniksi ja ranskaksi) 
 
– Uutiset ja yleiset tiedot 
– Menettelyt ja seuranta 
– Kaikki Euroopan unionin keskeisiä aihealueita koskevat menettelyt 
– Ennusteet ja tulokset 
 

http://www.library.ep.ec/jsp/index.jsp
http://www.library.ep.ec/cms/pa-home/pid/Jahia/pid/95
mailto:library@europarl.eu.int
http://www.europarl.ep.ec/oeil/
http://www.europarl.eu.int/oeil/
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Täysistunnot 
 
Intranet: http://www.europarl.ep.ec/plenary/default_fr.htm 
Internet: http://www.europarl.eu.int/plenary/default_fi.htm 
(kaikilla kielillä) 
– Esityslista 
– Kalenteri– Mietinnöt 
– Päätöslauselmaesitykset 
– Puheenvuorot 
– Parlamentin hyväksymät tekstit 
– Pöytäkirjat– Istunnon kulku 
– Konsolidoidut lainsäädäntöasiakirjat 
– Sovittelukomitean hyväksymät yhteiset tekstit 
– Yhteiset kannat 
 
 
Euroopan parlamentin mietinnöt 
 
Parlamentin mietinnöt ovat luettavissa täysistuntojen kotisivulla: 
(kaikilla kielillä) 
Intranet/Internet:http://www2.europarl.eu.int/omk/sipade2?PUBREF=-
//EP//TEXT+REPORT+S-NUM-AX+0+FORM+HTML+V0//EN 
 
Kauden 1999–2004 aluepolitiikkaa koskevien hyväksyttyjen mietintöjen osalta valitse 1999–
2004 ja lisää sen jälkeen A5-numeron alkuosa laatikkoon, esim. 0272, Hatzidakiksen mietintö 
taloudellista ja sosiaalista koheesiota koskevasta kolmannesta kertomuksesta 
 
Kauden 2004-2009 aluepolitiikkaa koskevien mietintöjen osalta valitse 2004–2009 ja lisää sen 
jälkeen A6-numeron alkuosa laatikkoon. 
 
 

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO 
 
Yleiset asiat ja ulkosuhteet  
(kaikilla kielillä) 
http://ue.eu.int/cms3_applications/applications/newsRoom/loadBook.asp?BID=71&LANG=1&c
msid=349 
 
Talous- ja rahoitusasioiden neuvosto (ECOFIN) 
(kaikilla kielillä) 
http://ue.eu.int/cms3_applications/applications/newsRoom/loadBook.asp?BID=93&LANG=1&c
msid=350 
 
 
 

http://www.europarl.ep.ec/plenary/default_fi.htm
http://www.europarl.eu.int/plenary/default_fi.htm
http://www2.europarl.eu.int/omk/sipade2?PUBREF=-//EP//TEXT+REPORT+S-NUM-AX+0+FORM+HTML+V0//FI
http://ue.eu.int/cms3_applications/applications/newsRoom/loadBook.asp?BID=71&LANG=1&cmsid=349
http://ue.eu.int/cms3_applications/applications/newsRoom/loadBook.asp?BID=93&LANG=1&cmsid=350


DV\542120FI.doc 39/41 PE 347.143 
FREELANCEKÄÄNNÖS 

 FI 

Neuvoston asiakirjojen julkinen rekisteri 
(kaikilla kielillä) 
http://register.consilium.eu.int/ 
 
 
Kirjasto 
Puhelin: (32-2) 285 65 25 
Faksi:(32-2) 285 81 74 
Sähköposti: bibliotheque.centrale@consilium.eu.int 
 
 

EUROOPPA-NEUVOSTO 
 
 
Alankomaiden EU-puheenjohtajakausi 
 
http://www.eu2004.nl/ 
(saatavana englanniksi ja ranskaksi) 
 
Politiikan ala: talous- ja raha-asiat 
 
http://www.eu2004.nl/default.asp?CMS_ITEM=A45D014A11C447D4A389A17D98DB6BCDX
1X51929X26 
 
 

EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEA 
 
 
Hyväksytyt lausunnot 
(saatavana seuraavilla kielillä: DA, DE, EL, EN, ES, FI, FR, IT, NL, PT, SV) 
 
http://www.esc.eu.int/scripts/avis.asp?type=fi 
 
Julkaisut 
http://www.esc.eu.int/publications/index_en.asp 
 
• EU:n koheesiopolitiikan tulevaisuus (saatavana englanniksi ja ranskaksi) 
http://www.esc.eu.int/publications/pdf/booklets/EESC-2004-005-EN.pdf 
 
 
Euroopan talous- ja sosiaalikomitean asiakirjojen julkinen rekisteri 
 
http://www.esc.eu.int/registry/index_en.asp 
 

http://register.consilium.eu.int/
mailto:bibliotheque.centrale@consilium.eu.int
http://www.eu2004.nl/
http://www.eu2004.nl/default.asp?CMS_ITEM=A45D014A11C447D4A389A17D98DB6BCDX1X51929X26
http://www.esc.eu.int/scripts/avis.asp?type=fi
http://www.esc.eu.int/publications/index_en.asp
http://www.esc.eu.int/publications/pdf/booklets/EESC-2004-005-EN.pdf
http://www.esc.eu.int/registry/index_en.asp
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Euroopan talous- ja sosiaalikomitea muuttaa!  
 
Uusi osoite 1. heinäkuuta 2004 alkaen on seuraava: 99, rue Belliard . B-1040 BRUSSELS 
 
Puhelin- ja faksinumerot sekä sähköpostiosoitteet pysyvät ennallaan! 
 
Puhelin: (32-2) 546 90 11 
Faksi: (32-2) 513 48 93 
 
 

ALUEIDEN KOMITEA 
 
COTER: ”alueellinen yhteenkuuluvuuspolitiikka” -valiokunta 
http://www.cor.eu.int/en/pres/pres_com01.html 
(saatavana seuraavilla kielillä: DA, DE, EL, EN, ES, FI, FR, IT, NL, PT, SV) 
 

– Puheenjohtaja – Ensimmäinen varapuheenjohtaja ja hallintovirkamiehet 
– Tapahtumia 
– Kokousten aikataulu ja esityslistat 
– Työohjelma vuodeksi 2004 
– Asiakirjat 
– Jäsenet 

 
Hyväksytyt lausunnot ja päätöslauselmat 
(saatavana seuraavilla kielillä: DA, DE, EL, EN, ES, FI, FR, IT, NL, PT, SV) 
 
http://www.cor.eu.int/en/docu/docu_avi.html 
 
Uusi osoite kesäkuusta 2004 alkaen: 
Rue Belliard, 101B - 1040 Brussels - Belgium 
Puh. (32-2) 282 22 11 - Faksi (32-2) 282 23 25 
 
 

MUUT ELIMET JA JÄRJESTÖT 
 
 
Atlantin kaaren kaupunkien konferenssi 
http://www.arcat.org/ 
 
Euroopan alueiden liitto (AER)  
http://www.a-e-r.org/index.html 
 
 

http://www.cor.eu.int/fi/pres/pres_com01.html
http://www.cor.eu.int/fi/docu/docu_avi.html
http://www.arcat.org/
http://www.a-e-r.org/index.html
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Euroopan alueparlamenttien puhemieskonferenssi (CALRE) 
 
http://www.calre.net/ 
 

Euroopan kuntien ja alueiden neuvosto (CEMR) 
 
http://www.ccre.org/homepage_en.htm 
 
Euroopan syrjäisten merialueiden konferenssi (CRPM) 
http://www.cpmr.org/ 
 
EUROKAUPUNGIT 
http://www.eurocities.org/ 
 
Euroopan raja-alueiden liitto (AEBR) 
http://www.aebr.net/ 
 
 
 
 
 
 

http://www.calre.net/
http://www.ccre.org/homepage_en.htm
http://www.cpmr.org/
http://www.eurocities.org/
http://www.aebr.net/
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