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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

tulevien laajentumisten vaikutuksista koheesiopolitiikan tehokkuuteen
(2006/2107(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon 16. maaliskuuta 2006 antamansa päätöslauselman komission vuoden 
2005 laajentumisstrategiasta1,

– ottaa huomioon 8. marraskuuta 2006 annetun komission tiedonannon 
"Laajentumisstrategia ja pääasialliset haasteet 2006–2007" sekä sen liitteen 
"Erityiskertomus EU:n kyvystä integroida uusia jäseniä" (KOM(2006)0649)),

– ottaa huomioon 13. joulukuuta 2006 antamansa päätöslauselman komission 
tiedonannosta laajentumisstrategiasta ja tärkeimmistä haasteista 2006–20072,

– ottaa huomioon 13. joulukuuta 2006 antamansa päätöslauselman Euroopan unionin 
valmiudesta integroida uusia jäsenvaltioita: institutionaaliset näkökohdat3,

– ottaa huomioon 28. syyskuuta 2005 antamansa päätöslauselman neuvottelujen 
käynnistämisestä Turkin kanssa4,

– ottaa huomioon 15.–17. kesäkuuta 2006 annetut Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan 
päätelmät5,

– ottaa huomioon 27. syyskuuta 2006 antamansa päätöslauselman Turkin 
liittymisvalmistelujen edistymisestä6,

– ottaa huomioon 17. toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja 
komission välisen toimielinten sopimuksen talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta 
ja moitteettomasta varainhoidosta7,

– ottaa huomioon helmikuussa 2004 esitetyn Kolmannen taloudellista ja sosiaalista
koheesiota käsittelevän kertomuksen (KOM(2004)0107),

– ottaa huomioon 12. heinäkuuta 2006 annetun komission tiedonannon "Kasvu- ja 
työllisyysstrategia ja Euroopan koheesiopolitiikan uudistaminen - Koheesiota koskeva 
neljäs väliraportti" (KOM(2006)0281),

  
1 Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2006)0096.
2 Hyväksytyt tekstit, P6_TA-PROV(2006)0568.
3 Hyväksytyt tekstit, P6_TA-PROV(2006)0569.
4 EUVL C 227E, 21.9.2006, s. 163.
5 10633/1/06, 17.6.2006.
6 Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2006)0381.
7 EUVL C 139, 14.6.2006, s. 1.
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– ottaa huomioon 21. ja 22. kesäkuuta 1993 Kööpenhaminassa sekä 16. ja 17. joulukuuta 
2004 ja 14. ja 15. joulukuuta 2006 Brysselissä kokoontuneen Eurooppa-neuvoston 
puheenjohtajan päätelmät,

– ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 49 artiklan ja EY:n 
perustamissopimuksen 158 artiklan,

– ottaa huomioon työjärjestyksensä 45 artiklan,

– ottaa huomioon aluekehitysvaliokunnan mietinnön ja budjettivaliokunnan lausunnon 
(A6-0000/2006),

sekä katsoo seuraavaa:

A. Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 2 artiklan mukaan sosiaalinen, taloudellinen ja 
alueellinen yhteenkuuluvuus on Euroopan unionin tärkeä tavoite ja kansalaisille 
näkyvä merkki eurooppalaisesta yhteisvastuusta,

B. Eurooppalaisella koheesiopolitiikalla voidaan huomattavalla tavalla vaikuttaa 
sosiaalisen, taloudellisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden tavoitteen saavuttamiseen, 
kuten käy ilmi erityisesti heinäkuussa 2006 annetusta neljännestä väliraportista,

C. Unionin tähänastiset laajentumiset ovat tuoneet monia taloudellisia ja 
turvallisuuspoliittisia etuja koko Euroopan unionille, mikä on tärkeä näkökohta 
päätettäessä tulevista laajentumisista,

D. Itälaajentumisen maiden taloudellinen lähentyminen vanhoihin jäsenvaltioihin 
edellyttää edelleen huomattavia ponnisteluja, sillä ne olivat taloudellisesti 
vaatimattomammalla tasolla kuin aiemmin liittyneet maat ja samaan aikaan on 
toteutettava radikaali poliittisen järjestelmän muutos. Romaniaa ja Bulgariaa 
koskevien tutkimusten mukaan 75 prosentin kynnyksen saavuttaminen kestää 
76 vuotta,

E. Globalisaation seuraukset vaikeuttavat lähentymisprosessia ja paljastavat myös 
15 vanhassa jäsenvaltiossa uusia sijaintipaikkaan liittyviä heikkouksia,

F. Julkistalouteen kohdistuva taloudellinen paine lisääntyy. Monet jäsenvaltiot rikkovat 
vakaussopimuksen ehtoja. Julkistalouteen vaikuttaa lisäksi väestökehitys, joka 
heikentää kasvua,

G. Yhteisö on käynyt lokakuusta 2005 lähtien liittymisneuvotteluja Turkin ja Kroatian 
kanssa, ja Eurooppa-neuvosto myönsi joulukuussa 2005 entiselle Jugoslavian 
tasavallalle Makedonialle ehdokasvaltion aseman. Muut Länsi-Balkanin valtiot 
(Albania, Bosnia ja Hertsegovina, Montenegro ja Serbia (mukaan lukien Kosovo) ovat 
mahdollisia hakijavaltioita. Kaikissa mainituissa maissa uudistusprosessia tuetaan jo 
liittymistä valmistelevilla ohjelmilla, jotka sisältävät rakennepoliittisia osioita,

H. Romanian ja Bulgarian liittymisen rakennepoliittisista vaikutuksista ei ole toistaiseksi 
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I. Mainittujen maiden vaikutuksesta yhteisön pinta-ala suurenisi 35 prosenttia ja 
väkiluku kasvaisi 27 prosenttia, mutta BKT vain 4 prosenttia. BKT henkeä kohden 
jopa laskisi 18 prosenttia. Rahoitusta tarvittaisiin tällä ohjelmakaudella 150 miljardia 
euroa,

J. Rakennepolitiikan lisävaroista 63 prosenttia myönnettäisiin pelkästään Turkille. 
Kroatia saisi 7 prosenttia, muut tällä hetkellä liittymistä valmistelevaa tukea saavat 
Länsi-Balkanin maat yhteensä 9,2 prosenttia,

K. Turkin liittyminen merkitsisi aivan uudenlaisia mittasuhteita Euroopan 
koheesiopolitiikkaan, sillä kyseistä politiikkaa ei ole vielä koskaan sovellettu maahan, 
joka on yhtä suuri ja jolla on vastaava taloudellinen kehitystaso ja näin suuret 
alueelliset eroavuudet,

L. Eurooppa-neuvosto totesi kesäkuussa 2006 antamissaan päätelmissä, että Euroopan 
unionin olisi uusia jäseniä ottaessaan kyettävä syventämään Euroopan yhteistä 
hanketta ja lisäksi olisi pyrittävä kaikin voimin vahvistamaan unionin 
yhteenkuuluvuutta ja tehokkuutta,

M. Komissio vaatii 8. marraskuuta 2006 päivätyssä laajentumisstrategiassaan, että 
tulevien laajentumisten yhteydessä analysoidaan tarkkaan laajentumisen vaikutukset 
EU:n talousarvioon,

N. Vuosiksi 2008–2009 suunnitellun EU:n talousarvion tarkistamisen yhteydessä 
keskustellaan, myös tehokkuuskriteerien valossa, perusteellisesti aluepolitiikasta, joka 
on suurimpia budjettikohtia,

1. katsoo, että Euroopan unionin vastaanottovalmius tarkoittaa erityisesti sitä, että 
unionin on kyettävä talousarviopoliittisten edellytysten puitteissa noudattamaan 
sosiaalisen, taloudellisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden tavoitetta;

2. katsoo, että tulevat laajentumiset eivät saa johtaa siihen, että yhä useammat Euroopan 
unionin alueet jäisivät tilastollisista syistä Euroopan koheesiopoliittisen tuen 
ulkopuolelle ilman, että niiden taloudellinen tilanne olisi tosiasiallisesti kohentunut;

3. pitää siksi valitettavana, että komissio ei ole 8. marraskuuta 2006 päivätyssä 
tiedonannossaan "Laajentumisstrategia ja pääasialliset haasteet 2006–2007" esittänyt 
syvällistä analyysiä tulevien laajentumisten taloudellisista seurauksista;

4. kehottaa komissiota arvioimaan konkreettisesti ja säännöllisin väliajoin, mitä 
aluepoliittisia kustannuksia Euroopan unionille voi tulevista laajentumisista aiheutua 
käytettäessä nykyisiä kriteerejä ja mitä seurauksia siitä on alueiden nykyiselle 
tukikelpoisuudelle;
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5. kehottaa painokkaasti komissiota esittämään tiedonannossa vaiheittaisen 
koheesiopolitiikan mallin, jonka avulla voidaan erottaa paremmin toisistaan liittymistä 
valmisteleva tuki ja Euroopan koheesiopoliittinen täysjäsenyys ja jonka avulla 
mahdolliset hakijamaat voivat kulloisenkin poliittisen edistymisensä mukaan saada 
tehokasta tukea alueidensa kehittämiselle, vaikka ne eivät olekaan Euroopan unionin 
täysjäseniä;

6. vaatii erityisesti Turkille vaiheittaista mallia, jossa keskitytään voimakkaammin 
tiettyihin tukiaiheisiin (toimialakeskittymät, hallinnon kehittäminen, sukupuolten tasa-
arvo) ja tukialueisiin, jotta vältettäisiin harkitsematon automaattinen liittymisrahoitus 
ja saavutettaisiin tavoitteiltaan tarkkoja koheesio- ja kasvuvaikutuksia;

7. toteaa, että vaiheittainen aluepoliittinen lähestymistapa mahdollistaa hakijamaiden 
poliittisen edistymisen mukaisesti myös yhteisön jäsenyyden erityismuodon tai 
parannetun ETA+ -jäsenyyden;

8. vaatii, että Euroopan parlamentti voi osallistua liittymistä valmistelevan tuen 
arviointiin ja uudistukseen vuodesta 2010 lähtien yhteispäätösmenettelyn mukaisesti;

9. kehottaa komissiota määrittelemään laajemmin käsitteen "vahvistettu 
naapuruuspolitiikka" ja pohtimaan tässä yhteydessä syvällisemmin myös 
rakennetukivälineitä;

10. pitää koheesiopolitiikan toimivuuden kannalta välttämättömänä, että tulevaisuudessa 
jäsenvaltioiden omavastuuta korotetaan nostamalla yhteisrahoitusosuuksia;

11. ehdottaa tulevaisuuden koheesiopolitiikkaa koskevien keskustelujen yhteydessä, että 
Euroopan unioni käyttää enemmän hyväkseen lainarahoituksen vipuvaikutusta;

12. katsoo, että tässä yhteydessä Euroopan unionin eniten kehityksessä jälkeen jääneiden 
alueiden osalta olisi sovellettava edullisempia ehtoja lainarahoituksen ja avustusten 
myöntämisessä;

13. vaatii käyttämään rakennetuen rahoittamislähteenä enemmän yksityisiä varoja ja 
helpottamaan huomattavasti rakennerahastojen hankkeiden ja ohjelmien yksityistä 
osarahoitusta;

14. vaatii kohdentamaan nykyistä rakennetukea siten, että vältetään hukkavaikutukset, ja 
katsoo, että komission on tarkasteltava kriittisesti koheesiopolitiikan mukaisten 
toiminta-avustusten vaikutuksia toimipaikan valintaa määräävänä tekijänä;

15. toteaa, että koheesiopolitiikan tuloksellisuus riippuu siitä, millaista kansallista 
talouspolitiikkaa harjoitetaan, ja että tällöin erityisesti Lissabonin ohjelman mukaiset 
kansalliset toimintasuunnitelmat vaikuttavat koheesiopolitiikan tuloksellisuuteen;
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16. pyytää näin ollen, että komissio ja neuvosto harkitsevat tulevan koheesiopolitiikan 
puitteissa varojen myöntämisen sitomista määrällisten indikaattorien avulla 
määriteltävän, hyvän kansallisen kasvupolitiikan toteuttamiseen tarkoituksena 
vahvistaa koheesiopolitiikan vaikutusta;

17. kehottaa komissiota kohdentamaan EU:n koheesiopolitiikan siten, että tulevissa 
tavoitteiden 2 ja 3 mukaisissa tukitoimissa keskitytään aiempaa korostetummin 
alueiden talouden kansainvälistämiseen ja tärkeisiin kansainvälisiin 
infrastruktuureihin;

18. edellyttää, että rakennerahastoja käytetään vastedes entistä enemmän lieventämään 
väestörakenteen muutosten ja niihin liittyvän alueellisen muuttoliikkeen seurauksia;

19. katsoo, että Euroopan sosiaalirahastoa (ESR) olisi käytettävä tulevaisuudessa entistä 
enemmän horisontaalisena välineenä globalisaation yhteiskunnallisten seurausten 
lieventämiseen;

20. korostaa, että koheesiopolitiikan tuloksia voidaan arvioida vain, jos 
rakennerahastovarojen myöntäminen toteutuu avoimesti, ja edellyttää sen vuoksi, että 
Euroopan unioni asettaa tukien käytölle erittäin tiukat avoimuusvaatimukset;

21. edellyttää tiukempia seuraamuksia havaituille rahastovarojen väärinkäytöksille ja 
tehokkaampia menettelyjä varojen perimiseksi takaisin;

22. toteaa, että tuloksekas korruption torjuminen ja sellaisten hallinnollisten valmiuksien 
luominen, joiden pohjalta rakennerahasto-ohjelmat voidaan panna täytäntöön 
tehokkaasti ja avoimesti, ovat ehdottomia ennakkoehtoja rakennetuen myöntämiselle; 
edellyttää uusien jäsenvaltioiden osalta valvontavälineiden johdonmukaista ja tiukkaa 
käyttöä;

23. antaa puhemiehelle tehtäväksi toimittaa tämä päätöslauselma tiedoksi neuvostolle, 
komissiolle ja alueiden komitealle.
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PERUSTELUT

I Aiheen rajaus ja "tulevien laajentumisien" määrittely

Valiokunta-aloitteisessa mietinnössä käsitellään sitä, miten EU:n tulevat laajentumiset 
vaikuttavat koheesiopolitiikan tehokkuuteen ja millainen politiikan on tulevaisuudessa oltava, 
jotta voidaan edelleen saavuttaa halutut tasoitus- ja kasvusuuntaiset vaikutukset.

Euroopan parlamentti vaati jokin aika sitten usean ryhmän voimin laajentumisstrategiaa 
koskevassa mietinnössä kiinnittämään tulevien laajentumisten yhteydessä enemmän huomiota 
yhteisön vastaanottovalmiuteen.1 Huomioon on otettava myös unionin valmius saavuttaa 
sosiaalisen, taloudellisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden osalta asetetut tavoitteet 
talouspoliittisten edellytysten puitteissa.

Rakennepolitiikka on yksityiskohtaisen tarkastelun kohteena myös vuosille 2008–2009 
sovitun EU:n talousarvion tarkistamisen takia (komission tarkistuskertomus on tarkoitus 
julkistaa vuoden 2009 alussa). Talousarviota 2007–2013 koskevassa toimielinten välisessä 
sopimuksessa yhtenä aiheena olevan tehokkuuden tavoittelun takia tullaan nimenomaan 
rakenne- ja aluepolitiikasta, joka on yksi suurimpia budjettikohtia, keskustelemaan erittäin 
intensiivisesti.2 Sen vuoksi on tärkeää pohtia, mitä keinoja ja mahdollisuuksia on käytettävissä 
koheesiopolitiikan tehostamiseksi.

Mietinnössä analysoidaan tulevina haasteina etenkin Romanian ja Bulgarian liittymistä, 
mikä tapahtui 1. tammikuuta 2007. Nämä liittymiset eivät tosin muodollisesti ole "tulevia 
laajentumisia", koska tämä laajentumiskierros on jo huomioitu uusissa, ohjelmakautta 2007–
2013 koskevissa rahoituskehyksissä. Silti on erityisesti alue- ja rakennepolitiikan kannalta 
otettava huomioon, että näiden maiden talouksien rajallisen voiman tilastollista vaikutusta 
muiden alueiden tukikelpoisuuteen ei tähän mennessä ole laskettu ja että sillä on vaikutusta 
vasta vuodesta 2014 lähtien.

Käsite "tulevat laajentumiset" koskee lisäksi valtioita, joilla on virallinen ehdokasasema ja 
joiden kanssa EU on jo aloittanut liittymisneuvottelut, vaikkakin niiden tulos on avoin, eli 
Turkkia ja Kroatiaa.

Lisäksi Länsi-Balkanin muita valtioita (entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia, Albania, 
Bosnia ja Hertsegovina, Montenegro ja Serbia (Kosovo mukaan luettuna)) pidetään 
mahdollisina ehdokasvaltioina. Nekin saavat jo ehdokasmaiden tavoin EU:hun liittymistä 
valmistelevaa IPA-tukea. Makedonia esitti 22. maaliskuuta 2004 hakemuksen liittyä 

  
1 "Mietintö laajentumista koskevasta komission strategia-asiakirjasta vuodeksi 2005", P6_TA-PROV(2006)0096, 
täysistuntoäänestys 16.3.2006; "Euroopan parlamentin päätöslauselma komission tiedonannosta 
laajentumisstrategiasta ja tärkeimmistä haasteista 2006–2007", P6_TA-PROV(2006)0568 (pohja-asiak. A6-
0436/2006), täysistuntoäänestys 13.12.2006; "Euroopan parlamentin päätöslauselma Euroopan unionin 
valmiudesta integroida uusia jäsenvaltioita: institutionaaliset näkökohdat", 
P6_TA-PROV(2006)0569 (pohja-asiak. A6-0393/2006), täysistuntoäänestys 13.12.2006.
2 Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välinen toimielinten sopimus talousarviota koskevasta 
kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta (EUVL 2006/C 139/01).
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Euroopan unionin jäseneksi, ja se on toistaiseksi ainoa Länsi-Balkanin maa, jolla on 
ehdokasvaltion asema.1

Edellä mainituista yhdeksästä liittyneestä tai ehdokasvaltiosta käytetään jäljempänä nimitystä
"yhdeksän jäsenehdokasvaltiota". Mietinnössä käsitellään yhtenä kokonaisuutena kaikkia 
"yhdeksää jäsenehdokasvaltiota", joista kaikki voivat lopulta keskipitkällä aikavälillä liittyä 
unionin jäseniksi, vaikkakin eri ajankohtina. Mietinnön laadinnassa käytetyissä tiedoissa on 
kuitenkin tehty ero eri ehdokasvaltioiden välillä, ja ne on ryhmitelty kunkin neuvotteluaseman 
perusteella.

Muita valtioita, joiden kanssa EU on tehnyt kumppanuussopimuksen (Ukraina ja Venäjä) tai 
jotka ovat mukana eurooppalaisessa naapuruuden ja kumppanuuden välineessä (ENPI), 
ei mietinnössä käsitellä, koska ne katsotaan mahdollisiksi ehdokasvaltioiksi vain erittäin 
pitkällä aikavälillä.

II Tulevan aluepolitiikan edellytykset

Lähentymisen edistyminen EU:ssa

Yhteisön koheesiopolitiikalla on saavutettu huomattavaa menestystä. Esimerkillisenä pidetään 
EU:n etelälaajentumiselle osoitettua tukea. Sen yhteydessä osittain rakennerahastojen 
yhteisvaikutusten ansiosta Kreikan, Portugalin ja Irlannin BKT:t nousivat vuosien 1989 ja 
1999 välillä kukin 10 prosenttiyksikköä yli 70 prosenttiin (63,5 prosentista) EU:n 
keskiarvosta.2 Nykyään moni entisistä ehdokasalueista on ylittänyt 75 prosentin tai 
90 prosentin kynnyksen.

Hiukan vaatimattomampia ovat itälaajentumisen tulokset. Haaste on myös huomattavasti 
suurempi: tasoitettava taloudellinen lähtötaso oli matalampi. Samanaikaisesti oli selviydyttävä 
radikaalista poliittisen järjestelmän muutoksesta. EU:n laajetessa 15:sta 25:een jäsenvaltioon 
sen pinta-ala kasvoi 23 prosenttia ja väkiluku 20 prosenttia mutta tuottavuus vain 5 prosenttia. 
Uusien jäsenvaltioiden keskitulot nousivat tosin suhteessa vanhojen jäsenvaltioiden 
keskituloihin vuoden 1997 44 prosentista vuoden 2005 50 prosenttiin.3 Komissio olettaa 
kuitenkin elinolojen tasoittuvan (75 prosentin kynnyksen ylittyvän) vasta vuoteen 2040 
mennessä. Eräät tieteelliset tahot lähtevät siitä, että uusien jäsenvaltioiden kasvu saattaa 
osittain selvästi heikentyä ja tasoittuminen siis kestää vielä huomattavasti kauemmin.4

Myös vanhoissa jäsenvaltioissa on kuitenkin monia ratkaisemattomia rakenneongelmia, ja 
globalisaation seurauksena esiin tulee uusia sijaintipaikkaan liittyviä heikkouksia. Useisiin 
alueisiin vaikuttavat kielteisesti yritysten toiminnan loppuminen ja korkea työttömyys. Edellä 
mainitun uusien ja vanhojen jäsenvaltioiden talouksien voiman tasoittumisen syynä on 

  
1 "Auswirkungen der künftigen Erweiterungen auf die Wirksamkeit der Kohäsionspolitik", rakenne- ja 
koheesiopolitiikan toimialayksikön tiedonanto, 31.7.2006; PE 375.308.
2 Syrjäisimpien alueiden tiiviimpi kumppanuus", kolmas taloudellista ja sosiaalista koheesiota käsittelevä 
kertomus. Euroopan komissio KOM(2004)0343, helmikuu 2004.
3 "Enlargement, two years after: an economic evaluation", Euroopan komissio, Occasional Paper N° 24, 
toukokuu 2006.
4 " Die aktuelle Wirtschaftslage in den Ländern Mittel-, Ost- und Südeuropas", Wiener Institut für Internationale 
Wirtschaftsvergleiche, heinäkuu 2005; tiedot EUROSTAT 2006.
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nykyään myös "vanhojen" jäsenvaltioiden suhteellisen hidas taloudellinen kasvu.

Taloudellisen lähentymisen taustalla on julkisen talouden kireä tilanne useimmissa 
jäsenvaltioissa. Toisaalta kuusi kymmenestä uudesta jäsenvaltiosta (Puola, Tšekki, Unkari, 
Slovakia, Malta ja Kypros) on rikkonut vakaus- ja kasvusopimusta.1 Myöskään suurten 
jäsenvaltioiden, kuten Saksan ja Ranskan, talousarvioiden alijäämät eivät ole pysyneet 
vakaussopimuksessa määrätyissä rajoissa. Tällä tulee olemaan kielteisiä vaikutuksia monien 
jäsenvaltioiden mahdollisuuksiin ja valmiuteen rahoittaa osaltaan EU:n talousarviota ja sen 
myötä koheesiopolitiikkaa.

Lisäksi on huomioitava tulevat kustannukset, joita julkistaloudelle aiheutuu väestörakenteen 
muutoksesta. Talous- ja raha-asioiden neuvoston 13.2.2006 antaman tiedonannon2 mukaan 
ikääntymisestä johtuvien julkisten menojen keskimääräinen osuus EU:ssa nousee neljä 
prosenttiyksikköä suhteessa BKT:hen ja koko EU:n keskimääräinen vuotuinen kasvu 
heikkenee huomattavasti eli vuosien 2004 ja 2010 välisestä 2,2 prosentista 1,4 prosenttiin 
vuosien 2030 ja 2050 välillä.

Vastaanottovalmius ja tulevien laajentumisten haaste

EU:n puheenjohtajan päätelmissä3 todetaan, että unionin on laajentuessaan kyettävä 
syventämään Euroopan yhteistä hanketta. Lisäksi "unionin yhteenkuuluvuutta ja tehokkuutta 
olisi pyrittävä kaikin tavoin suojelemaan". Vastaanottovalmius koheesiopolitiikkaan osalta 
merkitsee näin ollen, että yhteisön "vanhat" alueet tai maat eivät saa "tilastollisen 
vaikutuksen" takia menettää tukikelpoisuutta ilman, että niiden kilpailukyky olisi parantunut 
ja rakennemuutos edistynyt.

Rakennetukien poisjäänti tai vähentäminen oli jo itälaajentumisen seurauksena ongelma 
monille vanhojen jäsenvaltioiden alueille. Jos kaikki yhdeksän jäsenehdokasvaltiota 
liittyisivät yhteisöön kerralla tänään, yli kolmasosa tähänastisista tukialueista menettäisi 
Euroopan parlamentin tutkimusyksikön laskelmien mukaan tavoitteeseen 1 kuuluvan alueen 
aseman.4 Ainoastaan Baltian maat ja Slovakia eivät menettäisi tukialueita. Eniten kärsisivät 
Italia, Saksa, Malta, Espanja, Kreikka ja Ranska. Koheesiorahastosta (90 prosenttia) 
joutuisivat poistumaan jäsenvaltioista Kreikka, Kypros ja Slovenia. Tšekki olisi erittäin 
lähellä 90 prosentin rajan ylittämistä.

Tieteelliset laskelmat osoittavat, että jos kaikki yhdeksän jäsenehdokasvaltiota liittyisivät
Euroopan unioniin, niiden käytettävissä täytyisi olla 150,2 miljardin euron budjetti5, jotta 

  
1 "The new Member States and the Stability and Growth Pact: needs for adapting in the prospect of euro area 
membership?", EUROFRAME-EFN-raportin liite, kevät 2006.
2 "The impact of ageing on public expenditure: projections for the EU-25 Member States on pensions, health 
care, long-term care, education and unemployment transfers (2004–2050)", Euroopan komissio, talous- ja raha-
asioiden pääosasto, erikoisraportti N:o 1/2006, 13.2.2006.
3 Euroopan unionin neuvosto, puheenjohtajan päätelmät 15. ja 16. kesäkuuta 2006 (asiakirja 10633/1/06, 
17.7.2006).
4 "Future Enlargement and Cohesion Policy", rakenne- ja koheesiopolitiikan toimialayksikön ilmoitus 
IP/B/REGI/NT/2006_08, marraskuu 2006, katso liitteen taulukko 3.
5 "Die Auswirkungen der zukünftigen Erweiterungen auf die EU-Regionalpolitik, Berechnungen und 
Erläuterungen zur zukünftigen Verteilung der Strukturfonds", GEFRA Gesellschaft für Finanz- und 
Regionalanalysen, marraskuu 2006.
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pelkästään tämän päivän näkökulmasta välttämättöminä pidetyt rakennerahastoinvestoinnit 
voitaisiin toteuttaa. Tämä summa on suhteettoman suuri verrattuna näiden valtioiden 
mahdolliseen maksuosuuteen rakennerahastojen talousarvioon (noin 4 prosentin korotus).1

Vastaava rakennerahastojen varojen lisääminen on poliittisesti epärealistista. Ei myöskään 
olisi järkevää vähentää tukia lineaarisesti tähänastisten tuensaajamaiden osalta: Puolan olisi 
esimerkiksi tällöin suostuttava nykyisten rakennerahastovarojen vähentämiseen lähes 
50 prosentilla.

On otettava huomioon, että kuvatut laajentumisennusteet eivät toteudu yhdellä kertaa. 
Toistaiseksi varmaa on ainoastaan, että vuonna 2007 liittyneiden maiden, Romanian ja 
Bulgarian, tilastolliset vaikutukset näkyvät seuraavana tukikautena. Kuitenkin myös kaikki 
liittymistä valmistelevan tuen piirissä olevien maiden tavoitteena on päästä nopeasti EU:n 
jäseneksi. Tällä hetkellä ei voida täsmällisesti ennakoida yksittäisten maiden 
liittymisaikataulua eikä myöskään EU:n talouskehitystä. Myöskään perustaksi asetettu 
rakennerahastovarojen 4 prosentin käyttöaste ei toteutune heti kaikkien maiden osalta. 
Suunniteltujen liittymisten mittasuhteet on kuitenkin selvitettävä voimassa olevien 
rakennepoliittisten sääntöjen pohjalta. Jo tästä yksinkertaistetusta esityksestä käy selväksi, että 
suunnitellut liittymiset kokonaisuudessaan merkitsevät nykyisen rakennepolitiikan kannalta 
kohtuutonta vaatimusta yhteisölle.

Laskelmat osoittavat kuitenkin myös, että yksittäisten liittymisten vaikutukset unioniin 
eroavat toisistaan huomattavasti. Turkki on joka suhteessa erityistapaus. Jos Turkki olisi jo 
nyt EU:n jäsen, se saisi laskelmien mukaan yksinään 27,3 prosentin osuuden 
rakennerahastojen varoista. Tämä määrä, joka olisi vuosittain noin 16 miljardia euroa, vastaa 
suuruudeltaan Euroopan komission laskelmaa; komissio lähtee 4–5 prosentin kasvusta ja 
neljän prosentin käyttöasteesta ja olettaa vuotuisen määrän vuonna 2024 olevan 22,4 miljardia 
euroa.2 Muissa laskelmissa oletetaan Turkin saavan vuonna 2025 pelkästään 
rakennepolitiikkaan jopa 26 miljardia euroa.3

III Esittelijän pohdintoja

Edellä käsitellyt kehitysennusteet osoittavat, että kyseeseen tulevien ehdokasvaltioiden 
liittymisen yhteydessä alueelliset hyvinvointierot laajentuneen EU:n sisällä kasvaisivat vielä 
kerran jyrkästi. Koheesiopolitiikan tavoitteena on alueellisten erojen tasoittaminen, ja tämä 
haaste on yhä suurempi myös 27 jäsenvaltion EU:ssa julkisen talouden kireän tilanteen ja 
lisääntyvän maailmanlaajuisen kilpailupaineen vuoksi. Samanaikaisesti kasvavat yhteisön 
rakennepolitiikkaan kohdistuvat odotukset vaikuttavasta osallistumisesta Lissabonin 
strategian toteuttamiseen. Näin ollen yhteisön aluepolitiikan haasteet kasvavat suuremmassa 
määrin kuin aluepolitiikan käyttöön annetut varat. Koheesiopoliittisten tavoitteiden 
säilyttäminen onnistuu vain siten, että laajentumisprosessissa edetään vaiheittain ja nykyisiä 

  
1 "Die Auswirkungen der zukünftigen Erweiterungen auf die EU-Regionalpolitik, Berechnungen und 
Erläuterungen zur zukünftigen Verteilung der Strukturfonds", GEFRA Gesellschaft für Finanz- und 
Regionalanalysen, marraskuu 2006.
2 "Fragen im Zusammenhang mit der möglichen Mitgliedschaft der Türkei in der Europäischen Union", 
komission yksiköiden työasiakirja SEK(2004) 1202, lokakuu 2004.
3 "Der EU-Beitritt der Türkei: Wie teuer wird die Gemeinsame Agrarpolitik", Harald Grethe. Humboldt 
Universität Berlin, Agrarwirtschaft 54 (2005) Heft 2/ 2005.
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välineitä uudistetaan aiempaa perusteellisemmin niiden tehostamiseksi.

Aluepoliittiset vaihemallit

Jotta unioniin kohdistuvia vaikutuksia voidaan lieventää ja samalla tarjota kyseeseen tuleville 
ehdokasvaltioille unionin täysjäsenyydestä erillisiä kiinnostavia vaihtoehtoja, olisi komission 
kehitettävä vaiheittaisia malleja, joissa mahdollistetaan koheesiopolitiikassa selvempi ero 
liittymistä edeltävän tuen ja täysjäsenyyden välillä. Tämä koskee erityisesti Turkkia. On 
luotava vastaavat rakennepoliittiset mallit, jotka riippuvat ehdokasvaltioiden edistymisestä 
taloudellisesti ja poliittisesti. Nämä mallit voivat käsittää myös EU-jäsenyyden erityismuotoja 
tai parannetun ETA+ -jäsenyyden. Rakennepoliittisten toimenpiteiden vähentämisen tai 
keskeyttämisen on myös oltava mahdollista. Lisäksi on määriteltävä laajemmin "tehostetun 
naapuruuspolitiikan" rakennepoliittiset osatekijät.

Toimivan aluepolitiikan osatekijät

Aluepolitiikka saadaan toimivaksi ja sitä voidaan jopa tehostaa lainarahoituksen 
vipuvaikutuksella, vaikka taloudellista liikkumavaraa olisi niukalti. Yhteisön tarjoamaa 
tukea voidaan lisäksi tehostaa lisäämällä jäsenvaltioiden yhteisrahoitusosuuksia ja 
yksinkertaistamalla yksityissektorin mahdollisuuksia osallistua eurooppalaisten
ohjelmien rahoittamiseen. Lisäksi olisi pohdittava koheesiopolitiikan toimivuuden ja 
kansallisten talouspolitiikkojen välisiä yhteyksiä. Yhteisö voisi näin sitoa varojen 
myöntämisen hyvään kansalliseen kasvupolitiikkaan.

Tukien painopisteiden sisältöä olisi myös tarkasteltava perusteellisesti. Erityisesti alueellisen 
kilpailukyvyn edistämistä koskevat ohjelmat olisi suunnattava aiempaa enemmän
aluetalouden kansainvälistymiseen ja keskeisten kansainvälisten infrastruktuurien 
luomiseen voimakkaampien kasvuimpulssien aikaansaamiseksi. Lisäksi rakennerahastoilla on 
periaatteessa oltava vahvempi asema väestörakenteen muutoksen ja globalisaation 
vaikutusten lieventämisessä. Toiminta-avustusten tehokkuutta on sen sijaan syytä tarkastella 
kriittisesti, sillä niillä ei saisi olla liian merkittävää asemaa toimipaikan valintaa määräävänä 
tekijänä.

Varojen myöntämisen avoimuutta tulee myös lisätä edelleen. Vain jos on riittävän selvää, 
miten ja missä rakennerahastojen varoja tarkkaan ottaen käytetään, voidaan arvioida 
tehokkaasti poliittisia tavoitteita. Myös korruption ja varojen väärinkäytön torjunta on 
välttämätöntä ja niiden on oltava keskeinen edellytys eurooppalaiseen koheesiopolitiikkaan 
liittymiseksi.

Koheesiopolitiikan kehittämisperusteista on keskusteltava vuosien 2008–2009 talousarvion 
tarkastelun yhteydessä kuten myös koheesiopolitiikan ja liittymistä valmistelevien tukien
tulevan arvioinnin yhteydessä.


