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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAKSI

neljännestä kertomuksesta taloudellisesta ja sosiaalisesta yhteenkuuluvuudesta 
(2007/2148(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon neljännen kertomuksen taloudellisesta ja sosiaalisesta 
yhteenkuuluvuudesta (KOM(2007)0273) (”neljäs kertomus”),

– ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 158 ja 159 artiklan,

– ottaa huomioon alueellisen agendan ja Leipzigin peruskirjan sekä alueellisen agendan 
täytäntöönpanoa koskevan toimintaohjelman luonnoksen,

– ottaa huomioon aluesuunnittelun seurantakeskuksen (ORATE) tutkimuksen Euroopan 
tulevaisuudesta ja alueellisista näkymistä (”Les devenirs du territoire, scénarios 
territoriaux pour l'Europe”) sekä Euroopan parlamentin tutkimuksen alueellisista eroista ja 
koheesiosta sekä mahdollisista strategioista tulevaisuutta varten (”Les disparités 
régionales et la cohésion: quelles stratégies pour l'avenir?”),

– ottaa huomioon alueiden komitean lausunnon (COTER-IV-011) sekä Euroopan talous- ja 
sosiaalikomitean lausunnon (ECO/209) neljännestä kertomuksesta taloudellisesta ja 
sosiaalisesta yhteenkuuluvuudesta,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 45 artiklan ja 112 artiklan 2 kohdan,

– ottaa huomioon aluekehitysvaliokunnan kertomuksen ja kalatalousvaliokunnan lausunnon 
(A6-0000/2007),

A. katsoo, että Euroopan yleinen koheesiopolitiikka on tullut välttämättömäksi eri alueiden 
välisten suurten erojen vuoksi ja että äskettäin tapahtunut Euroopan unionin 
laajentuminen on pahentanut tilannetta,

B. katsoo, että EU:n vastustamisen yleistymisen ja alueellisten erojen lisääntymisen välillä 
on selvä yhteys, mikä osoittaa, että taloudellista, sosiaalista ja alueellista koheesiota 
tarvitaan pyrittäessä vakiinnuttamaan Euroopan unionin legitiimiys, mihin päästään 
näkyvän aluepolitiikan avulla,

C. ottaa huomioon lisäarvon, jota koheesiopolitiikka tuo erityisesti kehityksessä jälkeen 
jääneiden alueiden kasvulle ja työllisyydelle, sekä koheesiopolitiikan hallinnollista 
valmiutta ja keskitettyä hallintoa parantavan vaikutuksen; katsoo tämän vuoksi, että 
ponnistelut kyseisen politiikan kansallistamiseksi uudelleen olisi syytä hylätä,

D. ottaa huomioon, että valtion- ja hallitusten päämiesten 18. lokakuuta 2007 hyväksymässä 
uudessa toimielinten välisessä sopimuksessa alueellisen yhteenkuuluvuuden tavoite on 
nostettu yhdeksi unionin perustavoitteista,
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E. katsoo, että koheesiopolitiikkaan myönnetyt varat eivät riitä, kun joudutaan vastaamaan 
uusiin alueellisiin haasteisiin, kuten väestörakenteen muutoksiin, kaupungistumiseen, 
muuttoliikkeeseen, globalisaatioon mukautumiseen, ilmastonmuutokseen ja 
energiahuollon ongelmiin,

Alueellisen koheesion tilasta 27 jäsenvaltion unionissa saadut vertailutulokset

1. suhtautuu myönteisesti siihen, että kertomus on edellisiä yksityiskohtaisempi ja sisältää 
useita indikaattoreita ja että siinä annetaan hyödyllisiä vertailevia tietoja suhteessa muihin 
maihin, kuten Yhdysvaltoihin, Japaniin, Kiinaan ja Intiaan;

2. pitää kuitenkin valitettavana kasvun ja lähentymisen kestävyyden arvioinnissa 
tarvittavien vertailutietojen puutetta ja pyytää tämän vuoksi parempia tilastollisia 
välineitä, joiden avulla voitaisiin paremmin mitata kunkin alueen koheesiota; katsoo näin 
ollen, että ORATEn valmiuksia on vahvistettava;

3. pitää tervetulleena sitä, että edelliset koheesiomaat Kreikka, Espanja, Portugali ja Irlanti 
ovat kuroneet etumatkaa huomattavasti kiinni ja saavuttaneet itse asiassa valtavan 
kasvuprosentin vuosina 2000–2006;

4. on tyytyväinen uusien jäsenmaiden kohonneisiin kasvuprosentteihin, mutta toteaa, että 
niiden lähentymistä talouden alalla voidaan tarkastella vain keskipitkällä tai pitkällä 
aikavälillä;

5. on huolissaan siitä, että maiden välinen lähentyminen voi kätkeä taakseen alueiden 
välisten erojen syventymistä; tämä alueiden välisten ja alueiden sisäisten erojen kasvu 
näkyy monissa asioissa, kuten työllisyydessä, tuottavuudessa, tuloissa, koulutustasossa ja 
innovaatiokapasiteetissa;

6. korostaa muun muassa sitä, että alueiden kilpailukyky riippuu suuressa määrin työvoiman 
tuottavuudesta ja laadullisesta tasosta ja että ne vaihtelevat selvästi enemmän alueiden 
kuin jäsenvaltioiden välillä;

7. toteaa tässä yhteydessä, että tietyille kehittyneille alueille alkaa kertyä useita taloudellisia 
ongelmia: heikko kasvuprosentti, tuottavuuden ja työllisyyden heikkeneminen sekä 
väestön vanheneminen;

8. toteaa, että vaikka suuri kasvuprosentti on tuonut Irlannille täystyöllisyyden ja toiseksi 
korkeimman BKT:n asukasta kohden Euroopan unionissa, viidennes asukkaista on 
vaarassa köyhtyä, mikä saa epäilemään kehityksen ja työn laadun kestävyyttä;

9. korostaa, että koulutustason suhteen ei ole juurikaan tapahtunut lähentymistä ja että 
koulutuksen tasossa on olemassa syvä juopa verrattaessa unionia Yhdysvaltoihin, missä 
29 prosentilla 25–64-vuotiaista henkilöistä on yliopistotutkinto, kun Euroopan unionissa 
vastaava luku on alle 16 prosenttia; panee merkille, että korkeakoulututkinnon 
suorittaneiden naisten osuus kasvaa nopeammin kuin miesten;
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10. kiinnittää huomiota väestön keskittymiseen pääkaupunkialueille, mikä on havaittavissa 
erityisesti uusissa jäsenvaltioissa, joissa pääkaupunkialueet tuottavat keskimäärin 
32 prosenttia maansa BKT:sta ja joissa 22 prosenttia väestöstä asuu pääkaupunkialueilla; 
toteaa, että tällainen keskittyminen aiheuttaa myös suuria eroja kaupunkien keskustojen 
työttömyydessä;

11. toteaa, että kiihtyvä kaupungistuminen aiheuttaa väestökehitykseen, talouteen, 
yhteiskuntaan ja ympäristöön liittyvää epätasapainoa rajatulla alueella sekä 
esikaupungistumista ja maaseudun autioitumista;

12. kiinnittää huomiota keskusta-alueiden ja syrjäisten alueiden saavutettavuudessa ja 
yhteyksissä oleviin alueellisiin eroihin, jotka johtuvat siitä, ettei liikenteeseen ja 
yhteysmahdollisuuksien monipuolistamiseen ole investoitu riittävästi;

Aluepolitiikka ja Lissabonin strategia

13. korostaa tutkimukseen ja kehitykseen investoitujen määrärahojen valtavia eroja ja toteaa, 
että innovointiin investoidut varat, jotka on neljännessä kertomuksessa ilmaistu 
alueellista innovaatiotehokkuutta mittaavalla käyttökelpoisella indikaattorilla, ovat eri 
alueilla hyvin erisuuruisia;

14. on yhtä mieltä komission kanssa koheesiopolitiikan vipuvaikutuksesta Lissabonin 
strategiaan, koska sen avulla julkiset investoinnit suuntautuvat hankkeisiin, jotka 
edistävät taloudellisesti dynaamisen ja innovoinnille suotuisan rakenteen luomista;

15. panee merkille, että määrärahojen jakamisjärjestelmällä 64 prosenttia lähentymiseen 
tarkoitetuista varoista ja 80 prosenttia kilpailukyvyn edistämiseen tarkoitetuista varoista 
ohjautuu vuosina 2007–2013 innovaatiokuluihin, mikä on 55 miljardia euroa enemmän 
verrattuna edelliseen kauteen;

16. vaatii laajentamaan Lissabonin strategian soveltamisalaa siten, että se käsittää myös 
alueellisen ulottuvuuden, jotta alueiden ominaispiirteet voidaan ottaa huomioon edistäen 
samalla Euroopan laajuisia synergioita sekä aloitteellisten toimintaryhmien luomista;

17. pyytää komissiota arvioimaan määrärahojen jakamisjärjestelmää ja sen vaikutusta 
alueellisten eroavuuksien kehittymiseen sekä tarkistamaan, voiko kyseinen järjestelmä 
ensisijaisia kohteita määriteltäessä suosia liian keskittynyttä lähestymistapaa (”ylhäältä 
alas -lähestymistapa”);

Alueellinen koheesio: kohti yhtenäistä lähestymistapaa

18. palauttaa mieleen, että koheesiopolitiikan varsinaisena tavoitteena on alueellinen 
yhdentyminen, joka on kattavampi kuin Lissabonin strategialla asetettu tavoite, eikä siinä 
voida asettaa etusijalle jo dynaamisia alueita, kuten määrärahojen tiukka jakaminen 
edellyttäisi;
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19. korostaa saman ajatuksen mukaisesti, että kumppanuuden sekä todellisen monitasoisen 
hallinnon, jossa yhdistyvät kaikki paikalliset ja kansalliset tasot sekä yhteisön taso, 
toteutuminen on tärkeää alueellisen kehityksen tavoitteiden määrittelyssä ja 
toteuttamisessa (”alhaalta ylös -lähestymistapa”);

20. ehdottaa, että etusijalle asetetaan toimet, jotka edistävät todellista monikeskuksista 
aluekehitystä, jotta pääkaupunkeihin kohdistuvia paineita voidaan vähentää ja jotta 
toissijaisten kasvukeskusten syntymistä voidaan edistää;

21. suosittelee, että kaupunkialueiden ja maaseudun ongelmia tarkastellaan useammin 
yhdessä; pohtii tämän vuoksi, onko asianmukaista käsitellä maaseuturahastossa erikseen 
koheesiota ja maaseudun kehittämistä; panee toisaalta tyytyväisenä merkille, että varoja 
maaseudun kehittämiseen voidaan lisätä vapaaehtoisen mukauttamisen avulla;

22. varoittaa politiikan jakautumisesta eri aloihin ja kannustaa kehittämään yhtenäistä 
lähestymistapaa, jossa todetaan, millaisia synergioita mahdollisesti voi syntyä 
tärkeimpien alojen eli liikenteen, maatalouden, ympäristön ja energian välille;

23. pyytää toteuttamaan alueellisen agendan ja Leipzigin peruskirjan tavoitteet siten, että 
toimintaohjelma hyväksytään ja pannaan konkreettisesti täytäntöön, jotta alueellinen 
ulottuvuus voitaisiin sisällyttää kaikkeen julkisen sektorin, yhteisön ja kansallisen tason 
politiikkaan;

24. panee tyytyväisenä merkille komission ilmoituksen alueellista koheesiota koskevasta 
vihreästä kirjasta, joka ilmestyy vuoden 2008 keskivaiheilla, ja pyytää, että siihen 
sisällytettäisiin käytännön suuntaviivoja yhtenäisen lähestymistavan toteuttamiseksi;

25. panee tässä yhteydessä merkille parlamentin aluekehitysvaliokunnan ja alueiden 
komitean välillä tehtävän yhteistyön hyödyllisyyden aluepolitiikan tulevaisuuden osalta;

Uudet alueelliset haasteet ja Euroopan unionin talousarvio

26. katsoo, että unioni joutuu tulevaisuudessa yhä useammin kohtaamaan alueisiin 
kohdistuvia suuria haasteita, joita ovat väestön vanheneminen, kaupungistuminen, 
muuttoliike, energia- ja ilmasto-ongelmat sekä globalisaatioon liittyvät muutokset;

27. katsoo, että väestörakenteen muutoksella voi olla suuria alueellisia seurauksia, kuten 
joillakin alueilla väestökato ja asutuksen keskittyminen kaupunkeihin tai ulkopuolisista 
varoista riippuvan talouden kehittyminen, minkä takia yleistä taloudellista etua koskevien 
palveluiden ylläpitoon on panostettava;

28. toteaa, että ilmastonmuutoksella on vaihtelevia vaikutuksia, jotka vaativat erilaisia toimia 
Euroopan eri alueilla;

29. palauttaa myös mieleen, että on tärkeää hyväksyä ehdotus Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetukseksi Euroopan unionin solidaarisuusrahastosta (KOM(2005)0108), 
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koska rahastoa voidaan soveltaa entistä paremmin luonnonkatastrofeihin, jotka ovat usein 
tuhoisia tietyillä alueilla niiden maantieteellisen sijainnin vuoksi;

30. katsoo, että energiahuollon kysymyksillä ja energian hinnan nousulla voi olla suuria 
alueellisia vaikutuksia erityisesti energiantuonnista erittäin riippuvaisten Itä-Euroopan 
maiden alueilla tai kuljetuksista riippuvaisilla maaseutualueilla ja syrjäisemmillä alueilla, 
koska energian hinta vaikuttaa kuljetuksiin;

31. katsoo, että rakennepolitiikan toteuttaminen myös vuoden 2013 jälkeen on 
asianmukainen vastaus uusiin haasteisiin ja että sitä on sovellettava koko unioniin 
alueelliset näkökohdat huomioon ottaen;

32. katsoo, ettei 0,35 prosenttia unionin bruttokansantuotteesta riitä tämän politiikan 
rahoittamiseen, ja pyytää, että rahoitusnäkymien tarkistuksen yhteydessä päätettäisiin 
rahoituksesta, joka tarvitaan kaikkiin unionin alueellisiin haasteisiin vastaamiseen;

33. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.



PE 396.678v01-00 8/13 PR\691793FI.doc
FREELANCEKÄÄNNÖS

FI

PERUSTELUT

JOHDANTO

Koheesio, jolla pyritään vähentämään Euroopan alueiden välisiä taloudellisia ja sosiaalisia 
eroja, on yksi Euroopan unionin perustavoitteista.

Jo yli 20 vuoden ajan aluepolitiikalla on pyritty yhdenmukaisen ja kestävän kehityksen 
saavuttamiseen koko Euroopan alueella. Yli 20 vuoden ajan on toteutettu rakenteellisia 
mukautusohjelmia edelleen hyvin moninaisten alueiden lähentämiseksi ja kaikkien EU:n 
kansalaisten elinolojen parantamiseksi.

EU:n alueellista ulottuvuutta perinpohjaisesti mullistaneen viimeisen laajenemisen jälkeen on 
erittäin tarpeellista herättää henkiin alueellisen koheesion tavoite, jotta onnistuttaisiin 
yhdentymisessä ja vastattaisiin Eurooppaa koettelevaan epäselvistä tulevaisuuden näkymistä 
johtuvaan kriisiin sekä saataisiin kansalaiset suhtautumaan myönteisemmin Euroopan 
yhdentymishankkeeseen.

Näin ollen parlamentti suhtautuu myönteisesti ensimmäiseen vuosien 2004 ja 2007 
laajentumisten jälkeiseen koheesiokertomukseen.

VÄLIARVIO LÄHENTYMISKEHITYKSESTÄ 27 JÄSENVALTION EU:SSA

Neljännen kertomuksen tietojen perusteella kaudella 2000–2006 oli todettavissa tiettyä 
edistystä kansallisen tason lähentymisessä. Koheesiosta pääasiallisesti hyötyneissä valtioissa 
eli Kreikassa, Espanjassa, Irlannissa ja Portugalissa kasvu on todellakin ollut huomattavaa.

Vuodesta 2000 lähtien suurin kasvu on todettu maissa, joiden BKT asukasta kohti oli 
heikointa ostovoimassa mitattuna, kuten Kreikassa ja Portugalissa, joiden BKT kasvoi 
mainitsemisjärjestyksessä 2,8 prosenttia ja 2 prosenttia vuosina 2000–2006. Niin ikään 
sellaisten alueiden, joiden BKT asukasta kohti on alle 75 prosenttia EU:n keskiarviosta, määrä 
on laskenut 78:sta 70:een.

Kuitenkin uusilla jäsenvaltioilla, joiden BKT:n lähtötaso asukasta kohti oli erittäin matala, on 
dynaamisesta kasvusta huolimatta havaittavissa enemmän vaikeuksia kuin vanhoilla 
jäsenvaltioilla. Nykyisen kasvun perusteella näyttää siltä, että Puolalla, Bulgarialla ja 
Romanialla kuluisi yli 15 vuotta sellaisen asukasta kohti lasketun BKT:n tason 
saavuttamiseen, joka olisi 75 prosenttia 27 jäsenvaltion EU:n keskiarvosta.

Vaikka jäsenvaltioiden välinen lähentyminen onkin lisääntynyt viime vuosina, jäsenvaltioiden 
sisäiset erot ovat kasvaneet. Alueiden väliset ja alueiden sisäiset erot ovat kasvaneet monilla 
aloilla, oli sitten kyse työllisyydestä, tuottavuudesta, tuloista, koulutustasosta tai 
innovaatiokapasiteetista.

Tietyillä kehittyneimmillä alueilla on alkanut esiintyä hyvin heikkoa ja jopa negatiivista 
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kasvua. Vuosien 1995–2004 välillä oli havaittavissa tuottavuuden laskua 29 alueella Italiassa, 
Ranskassa, Espanjassa ja Saksassa. Työllisyys laski 16 alueella, pääasiassa Saksan itäosassa, 
Koillis-Ranskassa ja Pohjois-Englannissa. Näiden alueiden olisi sopeuduttava 
maailmankaupan kilpailupaineeseen kehittämällä innovaatiotaloutta ja korkeaa teknologiaa.

Usein demografiset muutokset, erityisesti väestön vanheneminen, koettelevat pahiten juuri 
kyseisiä alueita. Väestön väheneminen korostaa taloudellisia ongelmia, koska alueellinen 
ostovoima laskee, ja erityisesti koulutettu työvoima muuttaa pois näiltä alueilta. 
Koheesiopolitiikalla on vastattava tähän merkittävään haasteeseen demografisen ja alueellisen 
tasapainon säilyttämiseksi Euroopan unionissa.

Kertomus sisältää myös kiinnostavan vertailun pääasiallisiin maailmanlaajuisiin 
kilpailukumppaneihin. Näyttää siltä, että BKT:ssä asukasta kohti mitatut alueelliset erot ovat 
huomattavasti suurempia 27 jäsenvaltion EU:n kuin Yhdysvaltojen tai Japanin sisällä: kaikilla 
Yhdysvaltojen osavaltioilla ja 40:llä Japanin 47:stä alueesta BKT asukasta kohti ylittää 
Euroopan unionin keskiarvon. Osittain tämä selittyy Euroopan unionin alueellisilla 
erityispiirteillä. Euroopan unionissa rajatulla alueella esiintyy suuria maantieteellisiä ja 
kulttuurisia eroavaisuuksia sekä sellainen historiallinen erityispiirre, että maanosa on 
jakautunut kahden maailmansodan seurauksena.

Sen sijaan Kiinan BKT asukasta kohti on vain viidenneksen yhteisön keskiarvosta, ja Intiassa 
vastaava luku on kahdeksasosa.

KAUDEN 2007–2013 VAROJEN SUUNTAAMINEN LISSABONIN STRATEGIAAN

Rakennerahaston ohjelmakauden 2007–2013 varat otettiin virallisesti käyttöön 
27 jäsenvaltioon laajentuneessa Euroopan unionissa 1. tammikuuta 2007. Vaikka 
talousarvioon sisältyy huomattavasti määrärahoja (308 miljardia euroa koko unionin osalta), 
uusissa jäsenvaltioissa tarvitaan huomattavasti investointeja. Tämä tarkoittaa, että vanhoissa 
jäsenvaltioissa rahoituksen painopisteet on määriteltävä uudelleen ja talousarvioita on 
kutistettava.

Yhdentymistavoitteen lisäksi ohjelmakaudella 2007–2013 keskitytään myös innovaatiota ja 
kilpailukykyä lisäävän politiikan edistämiseen. Euroopan unioni on ilmaissut toiveen, että se 
haluaa kuroa umpeen muiden suurvaltojen (Yhdysvallat ja Japani) etumatkan ja käyttää kolme 
prosenttia BKT:stään tutkimukseen ja kehittämiseen.

Neljännessä koheesiokertomuksessa osoitetaan, että tutkimukseen ja kehittämiseen tehtävissä 
investoinneissa on valtavia eroja: 27 alueella ylitetään Barcelonan tavoite, jonka mukaan 
kolme prosenttia BKT:sta on käytettävä tutkimukseen ja kehittämiseen, mutta yli sadalla 
alueella tutkimus- ja kehittämiskulut eivät ole edes yhtä prosenttia. On niin ikään pantava 
merkille, että tutkimukseen ja kehittämiseen käytettävät määrärahat keskittyvät erityisesti 
suuriin kaupunkeihin. Tietyt hyvin suoriutuvat alueet, joissa ei ole huomattavaa 
väestökeskittymää, kuitenkin osoittavat, että tutkimukseen ja kehittämiseen suunnattavat 
investoinnit ja työpaikat eivät välttämättä liity suuriin kaupunginomaisiin väestökeskittymiin.

Tarkistetun Lissabonin strategian puitteissa on otettu käyttöön järjestelmä, jossa kyseiseen 
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menettelyyn liittyviä määrärahoja jaetaan osoittamalla varoja tiettyyn tarkoitukseen.

Jo hyväksyttyjen toimintaohjelmien perusteella kertomuksessa esitetään, että keskimäärin 
64 prosenttia lähentymistavoitteen varoista ja 80 prosenttia kilpailukykyyn osoitetuista 
varoista käytetään investointeihin, jotka on erotettu Lissabonin strategiaan perustuviksi 
kuluiksi. Kyse on suunnilleen 210 miljoonasta eurosta, joka on 55 miljardia euroa enemmän 
kuin edellisellä kaudella.

Ei ole epäilystäkään siitä, ettei koheesiopolitiikalla tuotettaisi tietyn alueen kilpailukykyyn 
todellista vipuvaikutusta, jonka muodostavat erityisesti julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuuksien kehittäminen, alueellinen synergia työllisyyden sekä innovaation ja 
kehittämisen alalla. Tämän ansiosta pk-yritykset voivat helposti tehdä yhteistyötä yliopistojen 
ja paikallisten kehittämisrakenteiden kanssa.

Vaikka koheesiopolitiikalla on osaltaan rahoitettava innovaatiota ja tukimusta Lissabonin 
strategian puitteissa, varojen jakamiseen tarvitaan joustava lähestymistapa alueiden 
tasapainoisen kehityksen varmistamiseksi. Koheesiopolitiikan mieltäminen Lissabonin 
strategian rahoitusvälineeksi ei nimittäin mahdollista koheesiopolitiikan tavoitteiden sen 
paremmin kuin Lissabonin strategiankaan tavoitteiden saavuttamista. Koheesiopolitiikkaa ei 
voida pitää pelkkänä välineenä muunlaisen alakohtaisen politiikan tavoitteiden 
saavuttamiseen. Kyseessä on suurta lisäarvoa tuova yhteisön politiikka, jonka itseisarvoa 
nimenomaan koheesio edustaa.

Koheesiopolitiikan väliarvioinnin heikkojen tulosten ja 27 jäsenvaltion EU:n talousarvion 
muodostamien rajoitusten takia koheesiopolitiikan ensimmäisenä tavoitteena ei ole 
mahdollistaa EU:n kehittymistä maailman kilpailukykyisimmäksi tietoon perustuvaksi 
taloudeksi.

Tämä on yksi syistä, joiden takia rakennepolitiikkaa ei pidä toteuttaa rajatuista ja 
teemakohtaista näkymistä käsin, vaan on sovellettava lähestymistapaa, jossa se yhdistetään 
Euroopan unionin muihin politiikanaloihin ja jäsenvaltioiden harjoittamaan julkiseen 
politiikkaan.

Alueellisen agendan ja Leipzigin peruskirjan hyväksyminen Leipzigissä 24.–
25. toukokuuta 2007 pidetyssä ministerikokouksessa on tärkeä askel yhdennetyn 
lähestymistavan edistämisessä. On toivottavaa, että tavoitteet johtavat konkreettisen 
toimintaohjelman hyväksymiseen alueellisen ulottuvuuden paremmaksi sopeuttamiseksi 
kaikkiin julkisen politiikan aloihin, niin yhteisön tasolla kuin kansallisellakin tasolla.

ALUEELLISEN KOHEESION SUUNNAN SÄILYTTÄMINEN

Koheesiopolitiikassa on keskityttävä alueellisen koheesion perustavoitteeseen, eikä siinä 
voida keskittyä (kuten määrärahojen tiukka jakaminen edellyttäisi) alueisiin, joilla tuotannon
ja työllisyyden kasvumahdollisuudet ovat kaikista suurimmat. Tämä johtaisi 
syrjäytymisriskiin kasvumahdollisuuksiltaan rajallisemmilla alueilla, jotka eivät kuitenkaan 
ole lähentymistavoitteen perusteella tukikelpoisia.
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Neljännessä kertomuksessa selvitetään alueellisen koheesion tilaa 27 jäsenvaltion EU:ssa. 
Siinä todetaan taloudellisen toiminnan voimakas keskittyminen pääkaupunkeihin. 
Vuonna 2004 pääkaupunkialueet tuottivat keskimäärin 32 prosenttia edustamansa valtion 
BKT:sta, vaikka niissä asui vain 22 prosenttia väestöstä. Kyseinen ilmiö on vieläkin 
räikeämpi ja voimakkaammin kehittyvä uusissa jäsenvaltioissa.

Kertomuksessa analysoitiin alueellista kehitystä paikallistasolla. Kaupungistuminen mullistaa 
demografisen tasapainon, kun Euroopan kaupungit esikaupungistuvat ja maaseutu autioituu. 
Vaikka julkinen politiikka pysyykin muuttumattomana, mainitut alueelliset erot kasvavat 
väistämättä tulevaisuudessa.

Alueiden muutoksia koskeva Euroopan aluesuunnittelun seurantakeskuksen (ORATE) 
tutkimus ”Les devenirs du territoire”1 soveltuu hyvin tähän yhteyteen.
Se mahdollistaa vertailun kahden pitkän aikavälin aluekehitystä koskevan ennusteen välillä.
Ainoastaan kilpailukykyyn keskittyvä ennuste tuottaa toteutuessaan enemmän talouskasvua ja 
uutta teknologiaa, mutta sen aiheuttamat korkeammat ympäristö- ja sosiaalikulut saattavat 
pitkällä aikavälillä haitata taloudellista ja sosiaalista suoriutumista.

Sen sijaan koheesioon keskittyvän ennusteen myötä esiin nousee malli, joka on 
monimuotoisempi kaupunkialueiden mahdollisten vetonaulojen ja 
keskittymismahdollisuuksien osalta.  Sen myötä voi muodostua monia suorituskykyisiä 
alueita sekä Euroopan sydämessä että enemmän tai vähemmän syrjäisillä alueilla.

Tällaiseen monen keskuksen ympärille rakentuvaan kehitysmalliin liittyy kylläkin vähäisempi 
talouskasvu kuin ensimmäisenä esitettyyn malliin, mutta sen alueelliset vaikutukset 
jakautuvat tasaisemmin. Näin vältetään väestökonfliktien ja sosiaalisten sekä ympäristöön 
kohdistuvien paineiden keskittyminen tietyille rajallisille alueille.

Tämän takia on tärkeää suunnata kulut vielä tehokkaammin hankkeisiin, joilla jäsennellään 
alueiden vetovoimaa. Ei pidä unohtaa, että EU:n suuri etu kilpailukyvyn alalla on sen 
moninaisuudessa.

Tätä ei voida jättää huomiotta tasapainoisessa ja kestävässä kehityksessä, jossa otetaan 
asianmukaisesti huomioon alueiden tarpeet. Euroopan unionin aluepolitiikkaa on siis 
harjoitettava tiiviissä kumppanuudessa alueellisten toimijoiden kanssa, ja sitä on 
koordinoitava yhdessä muun kansallisen ja EU:n tason politiikan kanssa. Tässä yhteydessä on 
aiheellista tutkia, ovatko komission toteuttamat yhteisön strategisiin suuntaviivoihin, 
kansallisiin strategisiin viitekehyksiin ja toimintaohjelmiin liittyvät rakenteet paras 
mahdollinen keino todellisen monitasoisen hallinnon saavuttamiseksi ja alueellisten tarpeiden 
kartoittamiseksi.

UUDET ALUEELLISET HAASTEET JA EU:N TALOUSARVIO

Neljännessä koheesiokertomuksessa todetaan, että alueelliset ja alueiden väliset erot ovat 
selvästi suurempia EU:ssa kuin Yhdysvalloissa tai Japanissa. Vaikka 12 uuden jäsenvaltion 

                                               
1 ”Les devenirs du territoire en 2030. Scénarios territoriaux pour l'Europe”, ESPON 2006.
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lähes samanaikainen liittyminen on hiukan sekoittanut tilastoja, alueelliset haasteet ovat 
kuitenkin huolestuttavia, oli sitten kyse talouskehityksestä, teknologisesta kehityksestä, 
saatavuuskysymyksistä tai elämänlaadusta.

Tämän lisäksi on uusia, tulevina vuosina korostuvia haasteita: väestön keskittyminen 
kaupunkeihin, mikä aiheuttaa ruuhkaa ja johtaa kaupungeissa sosiokulttuurista integraatiota 
koskeviin kysymyksiin; demografiset muutokset, jotka ilmenevät ennen kaikkea väestön 
ikääntymisenä; muuttoliikkeet; globalisaatiokehityksen jatkuminen ja maataloustuotteiden 
kysynnän kasvu; ilmastonmuutos, joka johtaa luonnonkatastrofien riskin lisääntymiseen 
tietyillä alueilla; ja energian hinnannousu.

Nämä uudet haasteet muodostavat uuden ulottuvuuden aluekehitykseen, ja niiden takia 
rakennepolitiikan säilyttäminen vuoden 2013 jälkeen on välttämätöntä. On tärkeää olla 
keskittymättä pelkästään uusiin jäsenvaltioihin, koska myös 15 jäsenvaltion EU kohtaa 
erittäin merkittäviä haasteita, jotka on kohdattava Lissabonin strategiaa laajemmalla 
lähestymistavalla.

Lisäksi neljännen kertomuksen johtopäätökset koheesiopolitiikan tulevista haasteista 
todistavat, että ”BKT asukasta kohti” -indikaattorin lisäksi on tarpeen laatia uusia 
indikaattoreita, joilla voidaan paremmin kuvata kunkin alueen todellisuutta ja nykyistä 
koheesiota.

On tärkeää sisällyttää rakennepolitiikkaan nämä uudet haasteet ja osoittaa tähän tarvittavat 
varat, koska alueellisen koheesion taso riippuu yhä enemmän koheesiopolitiikan alueellisista 
vaikutuksista ja tavasta, jolla ne otetaan huomioon julkisessa politiikassa.

On kiinnostavaa panna merkille, että Kiinan ja Venäjän kaltaiset valtiot ovat osoittaneet uutta 
ja kasvavaa mielenkiintoa EU:n koheesiopolitiikkaa kohtaan keinona taata tasapainoinen 
aluekehitys.

Nykyisellään alueellinen kehittäminen edustaa noin kolmasosaa EU:n talousarviomenoista, ja 
vuonna 2008 siitä tulee menoiltaan suurin budjettikohta.

Huolimatta laajentumisesta ja uusista alueellisista haasteista, määrärahat kuitenkin vähenevät 
suhteessa EU:n BKT:hen. Komission arvioiden mukaan vuonna 2013 koheesioon liittyvät 
menot olisivat vain 0,35 BKT:sta, mikä vastaa 1990-luvun alun tasoa.

Koheesiopolitiikkaan kohdistuu uudelleenkansallistamispyrkimyksiä, joihin tietyt jäsenvaltiot 
suhtautuvat erityisen tunteikkaasti. Yhteisön politiikassa sen sijaan lähestytään asiaa ennen 
kaikkea lukujen pohjalta. Koheesiota käsittelevä neljäs kertomus osoittaa, että 
rakenneohjelmien lisäarvo ei kuitenkaan ilmene pelkistä luvuista.

Tehtäessä yleistarkistusta Euroopan unionin kauden 2008–2009 talousarviolle 
koheesiopolitiikkaa olisi tarkasteltava ennen kaikkea Euroopan yhdentymiseen tuomansa 
panoksen kautta, ei siis ainoastaan määrärahojen jakamisen välineenä, jolloin koko Euroopan 
yhdentymishanke on suuressa vaarassa joutua kyseenlaistetuksi.
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Tässä yhteydessä on syytä suhtautua myönteisesti alueellisen agendan hyväksymiseen viime 
toukokuussa. Kyseessä on tavattoman tärkeä etenemissuunnitelma, jonka avulla neuvostossa 
ja kunkin puheenjohtajavaltion tasolla tullaan tietoisiksi alueellisen koheesion poliittisista 
painopistealueista.

JOHTOPÄÄTÖS 

Tulevaisuutta varten, ennen vuotta 2013 ja erityisesti sen jälkeen, Euroopan unioni tarvitsee 
kestävän ja dynaamisen aluepolitiikan

- onnistuakseen uusien jäsenvaltioiden lähentämisessä sekä taatakseen alueellisen 
tasapainon koko Euroopassa,

- edistääkseen tehokkaasti Lissabonin (ja Göteborgin) strategian toteuttamista ja 
luodakseen vastapainoa Lissabonin strategian ylikorostamiselle, joka saattaisi johtaa 
uusiin eroavaisuuksiin,

- tukeakseen alakohtaista politiikkaa sekä ennen kaikkea taatakseen EU:n politiikanaloille 
yhtenäisen lähestymistavan,

- herätelläkseen eurooppalaisia tukemaan Euroopan unionin rakentamista sekä 
ennakoidakseen kriisitilanteita ja osallistuakseen niiden käsittelemiseen,

- lieventääkseen unionin vakavimpia rakenteellisia epäkohtia (syrjäisimmät alueet, saaret, 
vuoristot, pohjoiset alueet jne.) sekä vastatakseen merkittävimpiin uusiin haasteisiin: 
ilmasto, energia ja kestävä kehitys, väestörakenne, kaupunkikehitys jne.,

- edistääkseen monitasoista hallintoa, joka ulottuu Euroopan tasolta alueisiin, ja 
kehittääkseen yhteistyötä alueiden ja valtioiden välillä sekä rajaseuduilla ja saattaakseen 
alueellisen koheesion yhteisön ensisijaiseksi tavoitteeksi.
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