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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

alueellisen yhteenkuuluvuuden roolista aluekehityksessä
(2004/2256(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Euroopan perustuslaista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen I-3, I-14 ja 
II-96 artiklan, III-365 artiklan 3 kohdan sekä toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen 
soveltamista koskevan pöytäkirjan 8 artiklan,

– ottaa huomioon sopimuksen Euroopan unionista ja Euroopan yhteisön 
perustamissopimuksen, sellaisina kuin ne ovat muutettuina Euroopan yhtenäisasiakirjalla 
ja Maastrichtin, Amsterdamin ja Nizzan sopimuksilla, ja erityisesti 158 ja 159 artiklan,

– ottaa huomioon 7. helmikuuta 20021 hyväksymänsä päätöslauselman taloudellista ja 
sosiaalista koheesiota koskevasta komission toisesta kertomuksesta ja 22. huhtikuuta 
20042 hyväksymänsä päätöslauselman taloudellista ja sosiaalista koheesiota koskevasta 
komission kolmannesta kertomuksesta,

– ottaa huomioon 29. kesäkuuta 19953 hyväksymänsä päätöslauselman komission 
asiakirjasta ”Eurooppa 2000+, Euroopan aluesuunnitteluyhteistyö”,

– ottaa huomioon Potsdamissa vuonna 1999 kokoontuneen aluesuunnittelusta vastaavien 
ministerien epävirallisen neuvoston hyväksymän Euroopan aluekehityssuunnitelman 
(ESDP),

– ottaa huomioon eurooppalaisesta hallintotavasta heinäkuussa 2001 annetun komission 
valkoisen kirjan,

– ottaa huomioon 10. huhtikuuta 2003 annetun alueiden komitean lausunnon aiheesta 
”Alueellinen yhteenkuuluvuus Euroopassa”,

– ottaa huomioon ESPON-tutkimusohjelman (European Spatial Planning Observation 
Network) vuonna 2004 antaman selvityksen alueellisesta yhteenkuuluvuudesta,

– ottaa huomioon aluekehitysvaliokunnan Notre Europe -tutkimusryhmältä tilaaman, 
helmikuussa 2005 tehdyn koheesiopolitiikan tulevaisuutta koskevan tutkimuksen,

– ottaa huomioon Rotterdamissa 29. marraskuuta 2004 kokoontuneen epävirallisen 
aluesuunnitteluneuvoston päätelmät,

– ottaa huomioon 20.–21. toukokuuta 2005 kokoontuvan epävirallisen 
aluesuunnitteluneuvoston ja neuvoston puheenjohtajamaan Luxemburgin aikomuksen 
laatia tiivistelmäasiakirjan Euroopan unionin alueiden tilasta,

  
1 EYVL C 248E, 21.11.2002, s. 329.
2 P5_TA(2004)0368.
3 EYVL C 183, 17.7.1995, s. 18.
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– ottaa huomioon työjärjestyksensä 45 artiklan,

– ottaa huomioon aluekehitysvaliokunnan mietinnön (A6-0000/2005),

A. toteaa, että yhteenkuuluvuus kuuluu unionin strategisiin tavoitteisiin, koska sillä pyritään 
edistämään sopusointuista ja yhdenmukaista kehitystä koko unionin alueella, ja että 
laajentumisen myötä unionin on yhä tehostettava koheesiopolitiikkaansa, kun otetaan 
huomioon, että 25 jäsenvaltion unionissa alueelliset erot ovat huomattavasti entistä 
suurempia,

B. katsoo, että alueellisen yhteenkuuluvuuden käsitteellä täydennetään taloudellisen ja 
sosiaalisen yhteenkuuluvuuden käsitteitä antamalla niille poikkialainen, koko unionin 
aluetta koskeva ulottuvuus, 

C. katsoo, että unionin tason alueellinen koheesiopolitiikka on unionin kehityksen kannalta 
ratkaisevan tärkeässä asemassa, sillä se tuo perustavanlaatuista ”unionin tason lisäarvoa”, 
jolla voidaan vahvistaa kehitysnäkymiä,

D katsoo, että alueellisen yhteenkuuluvuuden perimmäisenä tavoitteena on kehittää 
mahdollisimman paljon koko unionin aluetta välttämällä toimintojen maantieteellistä 
keskittämistä ja parantaa alueen kaikkien asukkaiden elinolosuhteita,

E. toteaa, että alueellisen ulottuvuuden sisällyttäminen unionin politiikkoihin on 
välttämätöntä ja pohjautuu niiden todellisten vaikutusten toteamiseen, joita alakohtaisilla 
politiikoilla, ennen kaikkea liikenne-, ympäristö- ja kilpailupolitiikalla, on unionin 
alueella,

F. toteaa, että Lissabonin ja Göteborgin strategian väliarviointi on tuottanut jonkinasteisen 
pettymyksen niiltä osin, kuin on kyse alueellisen ulottuvuuden sisällyttämisestä unionin 
ensisijaisiin tavoitteisiin,

G toteaa, että koheesiopolitiikkaa koskevien yhteisön strategisten suuntaviivojen 
vahvistamismenetelmässä rahastojen tukea voidaan vastaisuudessa myöntää myös 
alueellisen yhteenkuuluvuuden perusteella,

1. katsoo, että alueellinen yhteenkuuluvuus on Euroopan unionin aluesuunnittelun keskeinen 
tavoite ja että se ohjaa myös aluekehityspolitiikkaa;

2. vahvistaa, että alueellinen yhteenkuuluvuus nojautuu periaatteeseen, jonka mukaan kaikki 
unionin kansalaiset ovat asuinpaikastaan riippumatta yhdenvertaisia;

3. pyytää tämän vuoksi, että alueiden kehittäminen pohjautuisi ohjelmiin, joissa turvataan 
alueiden yhdenvertainen kohtelu suojelemalla kuitenkin niiden monimuotoisuutta;

4. pyytää, että alueellinen ulottuvuus katsottaisiin Lissabonin ja Göteborgin strategian 
keskeiseksi tekijäksi;
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5. vahvistaa, että kaikkien unionin alueiden sopusointuisen kehittämisen perustana on oltava 
moninapaisen mallin, kuten ESDP:n ehdottaman mallin, täytäntöönpano;

6. vaatii, että yhteenkuuluvuuden vahvistamiseksi on ensisijaisesti puututtava sijainniltaan 
keskeisten ja syrjäisten alueiden välisiin eroihin sekä paikallisiin eroihin yhden ja saman 
valtion sisällä;

7. korostaa tässä hengessä, kuinka tärkeää on yhteistyö kaupunkikeskusten, niiden 
lähialueiden ja maaseutualueiden – varsinkin erityisongelmista kärsivien 
maaseutualueiden – välillä;

8. korostaa myös – erityisesti pienten ja keskisuurten – kaupunkien roolia alueellisen kasvun 
ja tasapainon edistämisessä;

9. vaatii, että on vahvistettava alueellisen yhteistyön kaikkia ulottuvuuksia: rajat ylittävää, 
ylikansallista ja alueiden välistä yhteistyötä;

10. toivoo, että toteutettaisiin mekanismi, joka liittää yhteen unionin aluekehitykseen  
voimakkaasti vaikuttavat alakohtaiset politiikat ja aluekehityspolitiikan;

11. vaatii, että monitasoisen ja monialaisen todellisen hallinnon luomiseksi sovelletaan 
heinäkuussa 2001 annetussa eurooppalaista hallintotapaa koskevassa valkoisessa kirjassa 
suositeltuja toimenpiteitä ja vahvistetaan yhteistyötä alueellisen, kansallisen ja unionin 
tason toimijoiden välillä;

12. vahvistaa, että yksi rahasto yhtä ohjelmaa kohti -periaatteella voidaan lujittaa 
koheesiopolitiikan yhdennettyä lähestymistapaa ja että periaate toteuttaa osaltaan 
alueellisen yhteenkuuluvuuden logiikkaa; 

13. pyytää, että alueiden kehityksen mittaamisessa ja tämän kehityksen esteiden 
objektiivisessa arvioimisessa käytettäisiin muitakin mittareita kuin BKT:tä;

14. pyytää komissiota luomaan varmistusjärjestelmän niitä vaikutuksia varten, joita unionin 
monilla politiikoilla on unionin alueelliseen yhteenkuuluvuuteen;

15. uudistaa helmikuussa 2004 annetussa taloudellista ja sosiaalista koheesiota koskevassa 
kolmannessa kertomuksessa esitetyn ehdotuksen, jonka mukaan parlamentti ja neuvosto 
hyväksyisivät yhteisön koheesiostrategian, jossa määriteltäisiin jäsenvaltioille ja alueille 
selkeät prioriteetit ja konkreettiset suuntaviivat ja joka muodostaisi unionin kestävän 
kehityksen strategian alueellisen osan ja perustuisi ESDP:n periaatteisiin;

16. kehottaa puhemiestään toimittamaan tämän päätöslauselman tiedoksi neuvostolle ja 
komissiolle.
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PERUSTELUT

Johdanto

Terminologia

Alueellisen yhteenkuuluvuuden myötä unionin tasapainoisen ja kestävän kehityksen tavoite 
ulotetaan aluepolitiikan alalle. Alueellisen yhteenkuuluvuuden käsite pohjautuukin 
taloudellisen ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden käsitteeseen mutta laajentaa sitä ja tuo siihen 
poikkialaisen ulottuvuuden: alueellisen ulottuvuuden.

Poliittisena tavoitteena se edistää koko unionin sopusointuista ja tasapainoista kehitystä 
sisällyttämällä alueellisen ulottuvuuden unionin politiikkoihin. 

Johtaakseen todelliseen unionin tason aluesuunnitteluun yhteenkuuluvuuden alueellinen 
ulottuvuus edellyttää unionin tason aluejärjestelmää, joka kattaa erityisesti verkostojen sekä 
aineellisten ja aineettomien palvelujen hallinnan.

Käsitteen kehitys

Euroopan yhtenäisasiakirjan myötä kävi välttämättömäksi pienentää unionin eri alueiden 
välisiä eroja. Perussopimusten toistuvien uudistusten yhteydessä unohdettiin kuitenkin 
yhteenkuuluvuuden alueellinen ulottuvuus.

Vaikka Amsterdamin sopimuksessa mainittiin alueellinen yhteenkuuluvuus, sitä ei sijoitettu 
taloudellista ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta koskevaan lukuun vaan artiklaan, jossa 
käsitellään taloudellista etua koskevia palveluja; tämä selittää, miksi alueellinen 
yhteenkuuluvuus ei ole saanut konkreettista eikä tehokasta ilmenemismuotoa, niin toivottava 
kuin se olisikin.

Euroopan perustuslaista tehdyn sopimuksen myötä taloudellisesta, sosiaalisesta ja 
alueellisesta yhteenkuuluvuudesta tulee Euroopan unionin keskeinen tavoite (I-3 artikla).
Lisäksi taloudellinen, sosiaalinen ja alueellinen yhteenkuuluvuus asetetaan III-220 artiklassa 
(”Edistääkseen  koko unionin sopusointuista kehitystä unioni kehittää ja harjoittaa 
toimintaansa taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden lujittamiseksi.”) 
kaikkien unionin politiikkojen  keskipisteeseen, sillä sen tarkoituksena on edistää koko 
unionin sopusointuista kehitystä.

Viime vuosina alueellisen yhteenkuuluvuuden käsite on vähä vähältä, joskin hyvin 
vaatimattomassa mittakaavassa, sisällytetty useisiin Euroopan parlamentin päätöslauselmiin1

huomion kiinnittämiseksi aluekehityksen kannalta kaikkein heikoimmin kehittyneisiin 
alueisiin (maaseutualueet, syrjäisimmät alueet, vuoristoalueet, saaret, pysyvästi heikommassa 
asemassa olevat alueet). Euroopan parlamentin viimeisimmissä päätöslauselmissa (erityisesti 

  
1 T4–0399/1998, annettu 2. heinäkuuta 1998, aluesuunnittelusta ja  Euroopan aluekehityssuunnitelmasta; T5–
0474/2001, annettu 20. syyskuuta 2001, rakennerahastoista; T5–0060/2002, annettu 7. helmikuuta 2002, 
taloudellista ja sosiaalista koheesiota koskevasta toisesta kertomuksesta.
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päätöslauselmassa taloudellista ja sosiaalista koheesiota koskevasta kolmannesta 
kertomuksesta1) alueellisen yhteenkuuluvuuden käsite on jo saanut enemmän painoa, ja siitä 
on tulossa koko unionin aluetta hyödyttävä todellinen aluekehityksen väline.

I. Alueellinen yhteenkuuluvuus: käsitteestä käytännön toimintaan Lissabonin 
strategian kautta

1. Määritelmä

Kohti yhteistä hanketta

Euroopan komissio oli ensimmäinen, joka yritti muodollisesti määritellä käsitteen 
taloudellista ja sosiaalista koheesiota koskevassa kolmannessa kertomuksessaan: ”Alueellisen 
yhteenkuuluvuuden käsite on taloudellista ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta laajempi siten, 
että siihen kuuluu enemmän ja että se vahvistaa sitä. Politiikan sanoin: tavoitteena on 
tasapainoisemman kehityksen saavuttaminen vähentämällä olemassa olevia eroja, 
ehkäisemällä alueellista epätasapainoa ja yhtenäistämällä niitä sektorikohtaisia politiikkoja, 
joilla on alueellinen ulottuvuus. Huolena on myös alueellisen yhdentymisen ja alueiden 
välisen yhteistyön edistäminen.”

Lisäksi Rotterdamissa marraskuussa 2004 kokoontuneen aluesuunnittelusta vastaavien 
ministerien epävirallisen neuvoston päätelmissä täsmennetään, että alueellisen 
yhteenkuuluvuuden ansiosta on mahdollista saavuttaa tavoite unionin tasapainoisesta ja 
kestävästä kehityksestä aluepolitiikan alalla ja että käsitteellä on samalla sekä monialainen 
että monitasoinen ulottuvuus. 

Käsitteelle onkin nyt annettava sisältö, ja se on saatava toimimaan käytännössä unionin 
25 jäsenvaltion lähentämiseksi niin, että hanke aluesuunnittelun todellisesta koordinoinnista 
unionin tasolla voitaisiin toteuttaa. Alueellinen yhteenkuuluvuus onkin välttämätöntä, jotta 
unioni voisi vastata uusiin haasteisiin, joita laajentumisen menestyksekäs toteuttaminen ja 
kilpailukyvyn parantaminen tuovat mukanaan.  

Käytännön tasolla alueellinen yhteenkuuluvuus on valmis toteutettavaksi, sillä sen 
täytäntöönpano edellyttää yhteensovittamista, joka poliittisen sysäyksen ansiosta on 
mahdollista jo nyt. Kyse ei olekaan hierarkkisen ja erillisen unionin aluepolitiikan luomisesta 
vaan alueellisen ulottuvuuden sisällyttämisestä unionin politiikkoihin luomatta uusia 
hallinnollisia tai oikeudellisia vaatimuksia.

Yhdenvertaiset mahdollisuudet koko unionin alueella

Alueellisessa yhteenkuuluvuudessa noudatetaan kansalaisten asuinpaikasta 
riippumattoman yhdenvertaisuuden periaatetta eli toteutetaan toimenpiteitä, joilla 
turvataan unionin kaikkien alueiden yhdenvertainen kohtelu ottamalla erityisesti huomioon 
alueiden erilaiset  maantieteelliset ja väestölliset olosuhteet. Näin ollen alueellisen 
yhteenkuuluvuuden käsitteen on oltava voimassa koko unionissa. 

  
1 T5- 0368/2004, annettu 22. huhtikuuta 2004, taloudellista ja sosiaalista koheesiota koskevasta kolmannesta
kertomuksesta.
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2. Alueelliset haasteet

Yhdentyminen ilman yhdenmukaistamista

Euroopan unionin suhteellisen pienelle alueelle on luonteenomaista maantieteellinen ja 
kulttuurinen monimuotoisuus. Tässä suhteessa unioni poikkeaa maailman muista suurista 
talousalueista, kuten Yhdysvalloista, Japanista tai Mercosur-maista. Monimuotoisuutta, joka 
saattaa olla yksi unionin keskeisistä kasvutekijöistä, on suojeltava vietäessä Euroopan 
yhdentymistä yhä pidemmälle. Politiikoilla, joilla vaikutetaan unionin maankäytölliseen ja 
kaupunkirakenteeseen, on edistettävä unionin alueellista jatkuvuutta pyrkimättä kuitenkaan 
yhdenmukaistamaan paikallisia ja alueellisia identiteettejä, jotka osaltaan parantavat kaikkien 
kansalaisten elämänlaatua.

Yhä merkittävämmäksi käyvä unionin alue ei mitätöi kansallisia, alueellisia tai paikallisia 
alueita, pikemminkin päinvastoin, sillä unionin tason aluesuunnittelun tavoitteena on vaalia ja 
kehittää kutakin erityispiirrettä kasvun lähteenä.

Alueellisessa yhteenkuuluvuudessa ei näin ollen olekaan kyse pelkästä rajat ylittävästä 
kehittämisestä, vaan käsite pitää sisällään laajemman ajatuksen unionin alueen 
tasapuolisesta palvelemisesta.

Moninapainen kehitys

Tällä hetkellä on ainoastaan yksi suuri maantieteellinen alue, jossa on meneillään 
maailmanlaajuisesti merkittävä taloudellinen yhdentyminen: Lontooseen, Pariisiin, Milanoon, 
Müncheniin ja Hampuriin rajoittuva Euroopan unionin keskiö.  

Unionin laajentuessa itään yhteenkuuluvuuden haaste sai uudet mittasuhteet, sillä 
laajentumisen myötä unionin sisäiset erot kasvoivat enemmän kuin koskaan ennen.

Jos alueellisessa kehittämisessä keskitytään vain yhden ainoan maailmanlaajuisesti 
merkittävän dynaamisen alueen yhdentämiseen, ei edistetä unionin keskiön ja yhä 
laajentuvien reuna-alueiden välisten erojen pienentämistä. Vaurauden keskittäminen vain 
seitsemäsosaan unionin alueesta voi merkittävästi haitata pidemmän aikavälin yhdentymistä, 
sillä se tuo mukanaan voimavarojen alikäytön syrjäisillä alueilla, jotka muodostavat 
suurimman osan unionin alueesta.

Näin ollen moninapaisen mallin kehittämisen (eikä enää keskeisten ja syrjäisten alueiden 
väliselle akselille keskittyvän kehitysmallin) on oltava avainasemassa unionin alueellisen 
yhteenkuuluvuuden strategiassa. Toukokuussa 1999 kokoontuneen aluesuunnittelusta 
vastaavien ministerien epävirallisen neuvoston hyväksymä Euroopan aluekehityssuunnitelma 
(ESDP) on tukeva pohja unionin tason tehokkaan aluesuunnittelun käynnistämiselle.

Kaupunkikeskusten strateginen merkitys

Sen lisäksi, että koheesiopolitiikalla on tavoitettava köyhimmät, erityisistä olosuhteista 
kärsivät alueet (syrjäisimmät alueet, saaret, vuoristoalueet, harvaan asutut alueet) ja 
vahvistettava alueellisen yhteistyön rajat ylittävää, ylikansallista ja alueidenvälistä 
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ulottuvuutta, sillä on myös parannettava koordinaatiota kaupunkikeskusten, 
maaseutualueiden ja syrjäisten alueiden välillä. Kaikenkokoisia kaupunkeja on pidettävä 
laajempien alueiden kasvun keskeisinä tekijöinä.

Uusia alueellisia mittareita

BKT:n rinnalle olisi luotava uusia alueellisia arviointiperusteita ja mittareita, joilla voidaan 
mitata halutun alueen kehitystä ja sen esteitä. Näitä muuttujia voisivat olla aluekohtaiset 
erityishaitat, syrjäisyys ja saavutettavuus, infrastruktuuri ja liikennetilanne, tutkimus-,  
innovointi- ja koulutusaste sekä alueen tuotantorakenteen monipuolisuus.

3. Alueellisen yhteenkuuluvuuden tekijät

Alueellisen yhteenkuuluvuuden sijoittaminen Lissabonin ja Göteborgin strategian ytimeen

Alueellinen ulottuvuus on strateginen tekijä aina, kun kestävää kehitystä lähestytään 
yhdennetysti. Se muodostaa kaikkein suosiollisimmat puitteet kolmen osa-alueen –
kilpailukyvyn, sosiaalisen yhteenkuuluvuuden ja ympäristön – yhteensovittamiselle. Niinpä 
tästä lähtien onkin tarpeen sisällyttää koheesiopolitiikka unionin tasolla määriteltäviin 
strategisiin suuntaviivoihin ja varmistaa, että Lissabonin ja Göteborgin strategia pannaan 
täytäntöön aluetasolla.

Lissabonin strategian toteuttamisessa ei ole edistytty toivotulla tavalla. Neljän ensimmäisen 
vuoden aikana unionin kestävä talouskasvu on ollut huomattavasti heikompaa kuin muissa 
teollisuusmaissa tai kasvavan talouden maissa. On todettava, että unionin eri alueiden 
moninaisia erityismahdollisuuksia ei ole otettu riittävästi huomioon.

Strategiaa voidaan vahvistaa alakohtaisten politiikkojen paremmalla yhteensovittamisella ja 
poliittisilla lähestymistavoilla, joiden myötä edistetään yhdennettyä aluekehitystä ja annetaan 
kaupungeille ja alueille mahdollisuus hyödyntää sisäsyntyisiä mahdollisuuksiaan ja tehdä 
tehokasta yhteistyötä elintärkeissä asioissa.

Alakohtaisten ja rakenteellisten politiikkojen risteyttäminen

Valtioiden väliset erot ovat supistuneet kolmanneksen (Irlannin BKT nousi vuosina 1988–
2000 64 prosentista 119 prosenttiin suhteessa unionin keskiarvoon). Alueiden tasolla tilanne 
kuitenkin on huonompi, vaikka keskimääräinen ero alueiden välillä onkin supistunut samassa 
ajassa lähes viidenneksen. Lisäksi alueiden sisäiset erot ovat yleisesti ottaen kasvussa
erityisesti suurkaupunkialueilla; näiden alueiden tilanteeseen vaikuttavat muutkin tekijät, ja 
varsinkin tietyillä unionin politiikoilla on suurempi alueellinen vaikutus kuin silkalla unionin 
aluepolitiikalla.

Muiden kuin alueellisten unionin politiikkojen (eli alakohtaisten politiikkojen, kuten YMP:n, 
ympäristö-, liikenne-, kilpailu- ja tutkimuspolitiikan) alueellisista vaikutuksista aiheutuvat 
ongelmat ovat vanhastaan tuttuja. Nykyisellään voidaan unionin alakohtaisissa politiikoissa 
havaita otettavan paremmin huomioon alueellinen yhteenkuuluvuus (erityisesti YMP:ssä 
siirrytään kohti maaseudun kehittämisen monipuolistamista), mutta lukuisia 
epäjohdonmukaisuuksia esiintyy yhä. Niinpä unionin politiikkojen kansallisessa ja 
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alueellisessa täytäntöönpanossa esiintyy yhä enemmän eroja, unionin alakohtainen 
toimintakulttuuri poikkeaa yhä enemmän paikallisyhteisöjen ja kansalaisyhteiskunnan 
alueellisista odotuksista, eikä unionin politiikkojen hallinnointi ole omiaan edistämään 
alueellisten tekijöiden ottamista huomioon.

Alueiden monitasoinen hallinnointi

Jotta erilaiset unionin (alakohtaiset tai rakenteelliset) toimenpiteet olisivat sopusoinnussa
tietyllä alueella toteutettavien kansallisten ja alueellisten toimenpiteiden kanssa ja jotta 
voitaisiin parantaa alueellisten tasojen nivoutumista yhteen, on tehostettava vuoropuhelua 
kaikkien kolmen tason (maan sisäisten, kansallisten ja unionin tason) alueellisten 
toimijoiden välillä ja parannettava julkisten ja yksityisten toimijoiden kumppanuuden laatua, 
kuten eurooppalaisesta hallintotavasta toukokuussa 2001 annetussa komission valkoisessa 
kirjassa esitetään.

Euroopan aluekehityssuunnitelmassa (EDSP) noudatetaan selvästi näitä hajauttamisen, 
toissijaisuuden ja hyvän hallintotavan periaatteita. Suunnitelman tarkoituksena ei ole 
korvata unionin tason aluesuunnittelupolitiikkaa kansallisilla tai alueellisilla politiikoilla, vaan 
siinä kehotetaan ratkaisemaan ongelmat kulloinkin tarkoituksenmukaisimmalla tasolla 
ottamalla huomioon sekä ongelmien että järjestelyjen luonteen kussakin jäsenvaltiossa.
Samalla siinä rohkaistaan käsittelemään ongelmia myös unionin tasolla, ja suunnitelman 
ansiona onkin, että siinä ehdotetaan yhteistyön kannalta tarpeellista unionin yhteistä 
standardia.

Näin ollen Euroopan aluekehityssuunnitelmaan sisältyy kestävän kehityksen lähestymistapa; 
suunnitelmassa ilmaistaan tarve pitää yhdessä kehityksen taloudelliset, sosiaaliset ja 
ympäristöön liittyvät tekijät sekä osallistaa eri tasoilla niin julkiset toimijat kuin yritykset ja 
kansalaisyhteiskuntakin. Toisin sanoen pelkän hallinnoinnin lisäksi olisi pidettävä mielessä 
myös hyvä hallintotapa.

Koordinointi unionin tasolla

Euroopan komission olisi huolehdittava koordinoinnista unionin tasolla ja tukeuduttava tässä 
ESPON-tutkimusohjelman (European Spatial Planning Observation Network) tuottamiin 
tutkimuksiin ja välineisiin. 

Jotta tarkistetun Euroopan aluekehityssuunnitelman pohjalta voitaisiin järjestelmällisesti 
mitata näiden politiikkojen vaikutus unionin kestävään kehitykseen ja yhteenkuuluvuuteen, 
komissio ehdottaa, että luodaan alueellisten vaikutusten strateginen arviointimenettely.
Tämän menettelyn myötä voitaisiin myös tunnistaa yhteydet saman aihealueen tai alueellisen 
viitekehyksen piirissä vaikuttavien unionin politiikkojen välillä.

Taloudellinen, sosiaalinen ja alueellinen yhteenkuuluvuus – aluesuunnittelun päätavoite

Aluesuunnittelussa on kyse talous- sosiaali- ja kulttuuripolitiikkojen alueellisesta 
ilmenemismuodosta. Euroopan unionilla ei ole toimivaltaa aluesuunnittelun alalla; vaikka 
kyse onkin jäsenvaltioille tärkeästä asiasta, siitä ei säädetä perussopimuksissa. 
Aluesuunnittelusta vastaavat ministerit ovat laatineet asiaa koskevat unionin tason 
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suuntaviivat. 

Ministerit myös hyväksyivät aluesuunnittelua käsitelleessä epävirallisessa neuvostossa 
(Potsdamissa vuonna 1999) Euroopan aluekehityssuunnitelman. Vaikka suunnitelma ei 
ollutkaan velvoittava, sen poliittinen merkitys oli kuitenkin huomattava, sillä luultavasti juuri 
kyseinen asiakirja sai Eurooppa-valmistelukunnan lisäämään alueellisen yhteenkuuluvuuden 
unionin tavoitteiden joukkoon. Aluekehityssuunnitelmalla edistetään moninapaista kehitystä 
ja uudenlaista suhdetta kaupunki- ja maaseutualueiden välillä. Nämä tavoitteet palautettiin 
mieliin viime marraskuussa Rotterdamissa kokoontuneen epävirallisen neuvoston yhteydessä.

I. Taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden tavoitteiden 
yleistäminen ja rahoitusvälineiden selkiyttäminen

Tämä näkemys sisältyy vuonna 2007 käynnistyvään rakennerahastojen uudistukseen, sillä 
uudistuksen myötä pyritään koheesiopolitiikan strategiseen parantamiseen lisäämällä yleistä 
johdonmukaisuutta, vahvistamalla alueellista tasoa ja sisällyttämällä hankkeisiin alueellinen 
ulottuvuus. Tekemistä sitä vastoin riittää vielä alueellisen ulottuvuuden sisällyttämisessä 
muihin unionin politiikkoihin, joilla on alueellisia vaikutuksia.

1. Lisää johdonmukaisuutta vähentämällä tavoitteita ja ohjelmia

Unionin uuden alue- ja koheesiopolitiikan johdonmukaisuutta lisätään seuraavalla 
ohjelmakaudella vähentämällä tavoitteiden määrää.

Toimenpiteet keskittyvät seuraaville kolmelle akselille: lähentyminen, kilpailukyky, unionin 
alueellinen yhteistyö. Nämä kolme akselia korvaavat rakennerahastojen kolme tavoitetta ja 
nykyisen ohjelmakauden neljä yhteisön aloiteohjelmaa (Interreg-, Urban-, Equal- ja Leader+-
ohjelmat). 

Valtavirtaistamiseen turvaudutaan yhä enemmän: yhteisön aloitteiden toiminta-alat ja 
innovointitoimet integroidaan toimenpideohjelmien tavoitteisiin ja prioriteetteihin. 

2. Lisää tehokkuutta vähentämällä rahastojen määrää

Vuosiksi 2000–2006 asetettuja tavoitteita rahoitetaan tällä hetkellä viidestä rahastosta 
(neljästä rakennerahastosta ja yhdestä koheesiorahastosta). Alue- ja koheesiopolitiikan 
selkiyttämiseksi ja tehostamiseksi vähennetään rahastojen määrää vuodesta 2007 alkaen niin, 
että nykyiset viisi rahastoa korvataan kolmella rahastolla: kahdella rakennerahastolla (EAKR 
ja ESR) ja yhdellä koheesiorahastolla.  

Lisäksi sovelletaan yksi rahasto yhtä ohjelmaa kohti -periaatetta lukuun ottamatta 
infrastruktuuriohjelmia, joita rahoitetaan sekä EAKR:stä että koheesiorahastosta. Tämän 
ansiosta voidaan selkiyttää rahastojen hallintoa ja valvontaa ja siten tehostaa 
tukitoimenpiteitä.

3. Aluepolitiikan keskittäminen Euroopan unionin ensisijaisiin tavoitealueisiin

Kaudella 2000–2006 unionin alue- ja koheesiopolitiikalla pyrittiin kehittämään unionia 
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laajentumisen helpottamiseksi, ja tämä on nyt toteutunut. Unionin on nyt löydettävä uutta 
puhtia, jolla se vastaa uusiin haasteisiin, jotta alueellisen yhteenkuuluvuuden tavoite toteutuisi 
riippumatta siitä, paljonko alue- ja koheesiopolitiikkaan osoitetaan määrärahoja. 
Tämä edellyttää, että aluepolitiikassa

- keskitytään enemmän ensisijaisiin tavoitteisiin, jotka on määritelty Lissabonin ja 
Göteborgin strategiassa: tietoon perustuvaan kilpailukykyiseen ja kestävään talouteen; 

- keskitytään yhteenkuuluvuutta koskeviin unionin strategisiin suuntaviivoihin; 
- toimitaan hajautetummin hallinnoinnin selkiyttämiseksi ja paremman tuloksen 

varmistamiseksi koko unionille ja sen  kansalaisille;
- otetaan huomioon alueelliset erityispiirteet, kuten kunkin alueen omat kulttuuriset, 

historialliset, kielelliset ja maantieteelliset erityisolosuhteet.

II. Uusi toimintatapa taloudelliseen, sosiaaliseen ja alueelliseen yhteenkuuluvuuteen 
liittyvien tavoitteiden ja rahastojen täytäntöönpanossa

1. Alueellisen ulottuvuuden sisällyttäminen taloudellista, sosiaalista ja alueellista 
yhteenkuuluvuutta koskevaan unionin politiikkaan

Komissio totesi helmikuussa 2004 antamassaan taloudellista ja sosiaalista koheesiota 
koskevassa kolmannessa kertomuksessa, että laajentumisen myötä alueiden väliset erot 
kasvoivat huomattavasti. Lisäksi tietyt vanhojen jäsenvaltioiden alueet eivät ole kyenneet 
todelliseen lähentymiseen, ja erot kasvavatkin niissä.

Kuitenkin koheesiopolitiikan soveltaminen näyttäisi soveltuvan erinomaisesti juuri alueiden 
tasolle: koska alueet tuntevat itse voimavaransa ja haasteensa, juuri ne ovat parhaassa 
asemassa määrittelemään omat tarpeensa ja kohdistamaan osoitetut voimavarat 
tarkoituksenmukaisimmin. Niinpä Euroopan perustuslaista tehdyssä sopimuksessa alueille 
annetaankin entistä merkittävämpi rooli yhtäältä omien tarpeidensa määrittelemisessä ja 
toisaalta unionin tavoitteiden täytäntöönpanossa ja valvonnassa. Lisäksi alueiden taloudellista 
itsenäisyyttä lisätään.

Komissio on niin ikään nostanut esille hallinnon hajauttamisen periaatteen, jolla on tarkoitus 
tehostaa aluepolitiikkaa. Taloudellista ja sosiaalista koheesiota koskevassa kolmannessa 
kertomuksessa kehotetaan jakamaan eri vastuualueet niiden toimijoiden välillä, jotka 
hallinnoivat unionin talousarviota, ja valvomaan ohjelmien asianmukaista toteuttamista. 
Näistä toimijoista huomioidaan yhtäältä Euroopan unioni ja toisaalta jäsenvaltiot ja alueet. 
Toissijaisuusperiaatteen ja hyvän hallintotavan periaatteen noudattamiseksi näyttäisi olevan 
tarpeen hajauttaa hallintoa näille kolmelle tasolle. On huomattava, että eri jäsenvaltioissa 
alueiden koko ja toimivalta vaihtelevat huomattavasti ja että ennen hajauttamista näyttää 
välttämättömältä yhdenmukaistaa tilannetta.

Alueiden tärkeä rooli omien tarpeidensa määrittämisessä

Sopimuksessa Euroopan perustuslaista vahvistetaan alueiden komitean roolia (III-365 artiklan 
3 kohta); komitea osallistuu järjestelmällisesti taloudellista, sosiaalista ja alueellista 
yhteenkuuluvuutta koskevien eurooppalakien ja eurooppapuitelakien hyväksymiseen. 
Oikeusteitse alueiden komitea voi toimia saattamalla asian suoraan Euroopan unionin 
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tuomioistuimen käsiteltäväksi seuraavissa kahdessa tapauksessa: omien oikeuksiensa 
turvaamiseksi ja toissijaisuusperiaatteen noudattamisen varmistamiseksi (toissijaisuus- ja 
suhteellisuusperiaatteen soveltamista koskevan pöytäkirjan 8 artikla). Alueiden rooli 
rakennepolitiikkojen hallinnossa on sitä haasteellisempi, mitä keskitetympi on jäsenvaltion 
hallinto. Unionin kehityksessä suositaankin tehokkuuden lisäämiseksi hallinnon hajauttamista.  
Alueellisen tason roolin kasvattaminen tai vahvistaminen on tae kumppanuudesta ja 
yhteistyöstä ja siten myös hyvästä hallintotavasta. Jäsenvaltiolla kuitenkin säilyy 
rahoitusvastuu rakennerahastojen ja koheesiorahaston täytäntöönpanosta.

Alueiden taloudellisen itsenäisyyden lisääminen unionin tavoitteiden täytäntöönpanossa ja 
valvonnassa

Alueellisia hankkeita on tapana laatia ennakoimalla unionilta saatavaa rahoitusta. Näin ollen 
yhä useampia unionin ohjelmia hallinnoivatkin jäsenvaltioiden alueviranomaiset. 

Komissio ehdottaa taloudellista ja sosiaalista koheesiota koskevassa kolmannessa 
kertomuksessaan, että kukin jäsenvaltio vahvistaisi viitekehyksensä sopusoinnussa 
yhteenkuuluvuutta koskevien unionin strategisten suuntaviivojen kanssa. Hankkeiden 
menojen tukikelpoisuutta koskevia sääntöjä ei komissioon ehdotuksessa enää laadittaisi 
unionin tasolla, vaan ne määräytyisivät jäsenvaltioiden menettelyjen mukaan.  Jäsenvaltioiden 
on sekä sallittava alueiden aktiivinen osallistuminen viitekehysten luomiseen ja 
tukikelpoisuussääntöjen laatimiseen että kannustettava niitä siihen, sillä ongelmien 
ratkaiseminen on yhteydessä strategian johdonmukaiseen täytäntöönpanoon koko alueen 
tasolla.  Tässä mallissa toissijaisuusperiaatetta sovelletaan tehokkaasti ja hallintoa hajautetaan 
kahdella tasolla. 

Varmaa on, että taloudellisen ja sosiaalisen kehittämisen politiikkoja on tästä lähtien 
tarkoituksenmukaisinta soveltaa juuri alueiden tasolla.

2. Aluejaon soveltaminen unionin talous- ja sosiaalipolitiikkoihin

Taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden osalta on tarpeen nivoa yhteen 
niin alueellinen, valtiollinen kuin unioninkin taso samoin kuin unionin eri politiikat.

Lisää johdonmukaisuutta ottamalla alueellinen ulottuvuus huomioon unionin 
alakohtaisissa politiikoissa

Unionin politiikkojen alakohtainen jako käy yhä kyseenalaisemmaksi, sillä siinä on vaarana 
jättää huomiotta alueiden väliset erot, mikä heikentää unionin talouden yleistä kilpailukykyä. 
On välttämätöntä korjata tilannetta ja saada aikaan tasapainoisempi kehitys pienentämällä 
olemassa olevia eroja, pyrkimällä välttämään alueiden välistä epätasapainoa ja 
johdonmukaistamalla sekä alakohtaisia politiikkoja että aluepolitiikkaa. 

Kehitystoimien alueellisen koordinoinnin avulla voidaan lisätä unionin politiikkojen 
johdonmukaisuutta ja yhteensopivuutta ja siten vahvistaa myös yhteenkuuluvuutta. Lisäksi 
toteutettavia politiikkoja voidaan tehostaa ottamalla huomioon alueelliset erityispiirteet. 
Alueet ovat omiaan takaamaan tämän. Samassa hengessä on vahvistettava alueiden välistä 
yhteistyötä. Vahvistamalla alueellisten yhteisöjen roolia alakohtaisista politiikoista 
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neuvoteltaessa, pantaessa niitä täytäntöön ja valvottaessa niiden soveltamista voidaan näin 
ollen osaltaan edistää alueellisen yhteenkuuluvuuden toteutumista. 
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Virtaan perustuvan mallin korvaaminen määrään perustuvalla mallilla

Eräiden jäsenvaltioiden halukkuus supistaa unionin talousarviota ja samalla aluepolitiikan 
määrärahoja johtaa yhdessä niin kutsutun phasing out -ilmiön (jossa tuet vähenevät 
jäsenvaltion BKT:n noustessa laajentumisen tilastovaikutuksen myötä yli 75 prosenttiin 
unionin keskimääräisestä BKT:stä) kanssa siihen, että rahastoille etsitään uusia taloudellisia ja 
maantieteellisiä käyttötarkoituksia asettamalla etusijalle aluepolitiikan vipuvaikutukset.

Koska unionin politiikat ovat yhä suuremmassa määrin toisistaan riippuvaisia, niitä on tarpeen 
johdonmukaistaa niiden dynaamisuuden ja tehokkuuden lisäämiseksi.

Pienemmällä rahoituspanoksella voidaan saavuttaa parempia tuloksia, jos käytettävissä olevia 
voimavaroja hyödynnetään  mahdollisimman tehokkaasti. Tässä hengessä komissio onkin 
tuonut ehdotukseensa vuosiksi 2007–2013 hallinnon hajauttamisen ja ohjelmien keskittämisen 
yksi rahasto yhtä ohjelmaa kohti -periaatteen kautta.

Alueiden välisten erojen pienentäminen

Yksi unionin tavoitteista on taloudellinen ja sosiaalinen yhteenkuuluvuus. Se ei toteudu 
kunnolla ilman alueellista yhteenkuuluvuutta, joka puolestaan voidaan saavuttaa ainoastaan 
pienentämällä alueiden välisiä rakenteellisia eroja. Niinpä juuri alueiden onkin toimittava 
yhteistyössä keskenään ratkaistakseen ongelmansa ja tunnistaakseen paremmin 
menestymismahdollisuutensa, jotta ne voivat vahvistaa alueellista yhteenkuuluvuutta ja 
mahdollistaa sosiaalisen ja taloudellisen yhteenkuuluvuuden. Interreg-yhteisöaloite 
toteutettiin menestyksekkäästi, ja se onkin hyödyttänyt rajaseutuja. Interreg-ohjelmasta 
saatujen kokemusten nojalla muotoiltu uusi unionin alueellisen yhteistyön tavoite lisää niin 
rajat ylittävää, ylikansallista kuin alueidenkin välistä yhteistyötä. Ylikansallisen yhteistyön 
vahvistamiseksi olisi ohjelmia hallinnoivien komiteoiden rinnalle perustettava 
ohjelmakohtaisia strategisia komiteoita, joiden tehtävänä olisi määritellä aluekehityksen 
keskeisiä kehityslinjoja. 
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