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TIIVISTELMÄ

Kymmenen uuden jäsenvaltion liittymisen seurauksena, kahden muun jäsenvaltion 
liittymisen lähestyessä ja uusia laajenemisia ajatellen koheesiopolitiikan on vastattava neljään 
haasteeseen, jotka liittyvät alueellisten ja sosiaalisten erojen kasvuun, uusien alueellisten 
epätasa-arvoisuuksien syntyyn, sosiaalisen syrjäytymisen sitkeään esiintymiseen ja 
kansalaisten sitoutumattomuuteen Euroopan yhdentymiseen.

Koheesiopolitiikka vaikuttaa jo voimakkaasti Lissabonin ja Göteborgin tavoitteiden 
toteutumiseen. Vaikka on välttämätöntä saada alueet osallistumaan enemmän kilpailukyvyn 
lisäämiseen ja vahvistaa toimien yhtenäisyyttä Euroopan, kansallisella tai alueellisella tasolla, 
ei näytä olevan toivottavaa mukauttaa koheesiopolitiikan ensisijaisia tavoitteita kokonaan 
Lissabonin tavoitteisiin eikä ottaa käyttöön avointa koordinointimenettelyä.

Koheesiopolitiikan rahoituksen vähentämistä perustellaan usein julkisen talouden 
rajoituksilla. Vaikka nämä rajoitukset velvoittavat tavoittelemaan tehokkuutta ja tuloksia, 
niiden merkitystä ei pidä aliarvioida, koska usein niiden taakse kätkeytyy melko itsekäs 
uudelleenkansallistamispyrkimys. Myönteisen ratkaisun löytämiseksi on kartoitettava uusia 
rahoitusväyliä erityisesti kääntymällä yksityisen sektorin puoleen ja ottamalla se 
tehokkaammin käyttöön.

Koheesiopolitiikka on suuren määrän välineitä tarjoava menetelmä, joka on yleisesti todettu 
hyödyllisiksi kaikkein eniten kehityksestä jälkeenjääneillä alueilla. Toisilla alueilla saatavilla 
olevien tukien määrää koskevien menettelyjen monimutkaisuus johtaa usein tehottomuuteen. 
Koheesiopolitiikan suurena etuna kuitenkin on, että se on näkyvää ja konkreettista, eikä sen 
lisäarvoa siis voi mitata ainoastaan prosenttiyksikköinä suhteessa BKT:hen. Vuonna 2000 
käyttöönotetut säännökset eivät ole läheskään tyydyttäviä, lukuun ottamatta ESR:n ja 
Euroopan työllisyysstrategian yhteyden vahvistamista ja kumppanuuden laajentamista 
ohjelmissa.

Komissio haluaa mukautua paremmin nykyisiin tarpeisiin ehdottamalla koheesiopolitiikan 
uudelleenjärjestämistä kolmen ensisijaisen tavoitteen ympärille. Nämä tavoitteet ovat 
lähentyminen, kilpailukyky ja alueidenvälinen yhteistyö. Kysymys asianmukaisesta 
valmistautumisesta uusien jäsenvaltioiden kehittyviin tarpeisiin on kuitenkin ratkaisematta. 
Komissio ehdottaa myös merkittävien yksinkertaistamis- ja hajauttamispyrkimysten 
toteuttamista rakennerahastojen hallinnoinnin osalta. Taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen 
kehityksen alalla saavutettujen tavoitteiden ja osaamisen osalta komissio kuitenkin luopuu 
tietyistä välineistä, jotka ovat osaltaan vakiinnuttaneet yhteisön tuomaa lisäarvoa. Niitä ovat 
rahastojen integroiminen, yhteisöaloiteohjelmat, yksityisten varojen käyttöönottaminen ym.

Rahoituksen osalta komission ehdotus vaikuttaa järkevältä paitsi jäsenvaltioiden myös 
alueiden, kuntien ja työmarkkinaosapuolten reaktioista päätellen. On toivottavaa tehdä 
tiettyjä muutoksia pääasiassa siksi, ettei aiheutettaisi haittaa alueille, joihin tilastovaikutus 
kohdistuu ja että vahvistettaisiin myönteistä kehitystä. On kuitenkin tiedostettava, että 
keskustelu koheesiopolitiikasta on nyt osittain katkennut, koska tietyt politiikanalat, 
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esimerkiksi maaseudun kehittäminen, on liitetty toisiin budjettikohtiin. Kokonaistarkastelussa 
on siis analysoitava, mitä on mahdollisesti voitettu tai hävitty.

Edellä esitetystä analyysista ilmenevät opetukset tiivistyvät kymmeneen yksilöityyn 
toimintasuositukseen ja neljään tarkkailtavia kysymyksiä koskevaan neuvoon.

1. Yhteisöaloiteohjelmat palautetaan yhteistyötä koskevaan tavoitteeseen alueiden 
välistä yhteistyötä koskevassa osiossa, joka toteutetaan yhteisön tasolla 4,3 miljardin 
euron talousarvion turvin. Laajentuneeseen EU:hun mukautetuista uusista 
yhteistyöaiheista voi mainita julkisten instituutioiden uudenaikaistamisen, kaupunkien 
elvyttämisen, maaseudun ja kaupunkien suhteet jne. Tekemällä uusia tarkistuksia 
valtioidenvälisen yhteistyön osioon nämä toimenpiteet voidaan rahoittaa neutraalisti.

2. Alueille, joihin tilastovaikutus kohdistuu, varataan samanlainen kohtelu kuin 
täysimääräisesti tukikelpoisille alueille. Tämä toimenpide, jonka kustannukset ovat 
kohtuulliset 6 miljardia euroa, lievittää laajenemisen aiheuttaman tukien 
vähentämisen vaikutuksia monissa valtioissa, erityisesti niissä, joihin tilastovaikutus 
on vaikuttanut eniten.

3. Maaseudun kilpailukykyä koskevan tavoitteen ja Euroopan maaseudun 
kehittämisrahaston välistä synergiaa ylläpidetään määrittelemällä asianmukaiset 
strategiset suuntaviivat.

4. Palautetaan mahdollisuus saada liikkeelle yksityiset osapuolet määrittelemällä 
ohjelmiin kokonaismenot, joihin sisältyvät yksityiset varat. Komissio on ehdottanut 
yhteisön rahoitusosuuden määrittelyä julkisten menojen määrän mukaan siten, että 
yksityinen osarahoitus jätetään selkeyttämisen vuoksi menojen ulkopuolelle. Tämän 
lähentymistavoitteeseen mukautetun säännön soveltamisella ei muiden tavoitteiden 
osalta saavuteta merkittävää vipuvaikutusta.

5. Pidennetään sitoumusten vapauttamisen määräaikaa n+3:een vuoteen, koska uudet 
jäsenvaltiot kohtaavat varmasti vielä ensimmäisinä vuosina tuen käyttöön liittyviä 
ongelmia.

6. Rajatylittävään yhteistyöhön myönnetyt varat jaetaan rajakohtaisesti ja 
maakohtaisesti, jotta kannustetaan innovaatioon ja tuodaan yhteistyöhön uutta 
dynamiikkaa.  Tässä suhteessa eurooppalaisen rajaseutuyhteistyöyhtymän (ERY) 
ehdotus tuo kiinnostavia näkökulmia.

7. Lähentymistavoitealueiden ohjelmiin palautetaan väliarviointi ohjelmien kehityksen 
valvomiseksi riittävällä tarkkuudella.

8. Jaksotetaan maakohtaiset edistymiskertomukset joka toiselle vuodelle, jotta vältytään 
uusien byrokratiaa lisäävien menettelyjen luomista.

9. Perustetaan neljän vuoden jälkeen tehtävä todellinen välitarkistus yhteisön 
ensisijaisten tavoitteiden ja alueellisten strategioiden tarkistamiseksi tapahtuneen 
edistyksen tai kohdattujen vaikeuksien valossa. Tällä hetkellä on vaikea ennakoida 
uusien jäsenvaltioiden taloudellista ja sosiaalista kehitystä sekä niiden kykyä hyötyä 
rakennerahastoista. Samanaikaisesti olisi järkevää ennakoida jaksotettujen 
määrärahojen kehitysprofiileja vanhojen jäsenvaltioiden ja uusien jäsenvaltioiden 
alueilla. Vanhojen jäsenvaltioiden on helpompaa käynnistää ohjelmatyönsä, kun taas 
uudet jäsenvaltiot ovat vaarassa olla hitaampia.
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10. Vahvistetaan rakenteellisten tukitoimenpiteiden tuloksiin, ei siis makroekonomiseen 
kehitykseen, liittyvää ehdollisuutta, koska se ei välttämättä korreloi ohjelmien kanssa.

Tarkkailtavia kysymyksiä koskevissa neuvoissa käsitellään tiettyjä riskejä, jotka liittyvät 
rahoitusnäkymistä käytävien neuvottelujen tuloksiin:

A. Euroopan maaseudun kehittämisrahaston, joka on Euroopan alueiden kehittämisen 
välttämätön lisä maaseudulla, talousarviota (sensuuruisena kuin komissio on sen 
määritellyt) ei muuteta.

B. Kilpailukykyä koskevan tavoitteen talousarviota (sensuuruisena kuin komissio on sen 
määritellyt) ei muuteta. EAKR:n tukitoimien lopettaminen koko alueella tai niiden 
huomattava vähentäminen riistäisi EU:lta yhden sen eurooppalaisille näkyvimmistä 
välineistä.

C. Laajentumista edeltävään talousarvioon varataan enemmän rahaa, että se olisi 
vastaavansuuruinen kuin se oli kaudella 2000–2006.

D. Yhteisön säännöstön soveltamista rakennerahastoihin jatketaan. Olisi varmistuttava 
siitä, että komission kaudelle 2007–2013 ehdottama uusi ohjelmointijärjestelmä, joka 
ennakoi yhteisön strategisia suuntaviivoja ja vuosikertomusten pohjalta 
muodostuneita kansallisia strategisia viitekehyksiä, ei johda siihen, että 
koheesiopolitiikassa siirrytään käyttämään avointa koordinointimenetelmää.

Yhteenvetona voi todeta, että jos Euroopan unioni olisi pelkkä vapaakauppa-alue, 
koheesiopolitiikka voisi rajoittua varojen uudelleenjakamiseen vähemmän edistyneiden 
alueiden tai valtioiden hyväksi tuloerojen tasoittamiseksi. EU:lla on kuitenkin muitakin
tavoitteita: se on paitsi sosiaalinen ja taloudellinen myös poliittinen hanke. Näin ollen 
koheesiopolitiikka on ymmärrettävä välineenä kehitystä edistävässä mallissa, jossa 
solidaarisuus ja yhteistyö ovat aktiivisessa asemassa.


