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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

alueellista koheesiota koskevasta vihreästä kirjasta ja koheesiopolitiikan tulevaa 
uudistusta koskevan keskustelun tilasta
(2008/2174(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon taloudellista ja sosiaalista koheesiota käsittelevän viidennen väliraportin –
Kasvavat alueet, kasvava Eurooppa (KOM(2008)0371),

– ottaa huomioon vihreän kirjan alueellisesta koheesiosta Euroopassa – Alueellisen 
moninaisuuden kääntäminen vahvuudeksi (KOM(2008)0616),

 ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 158 ja 159 artiklan,

 ottaa huomioon neljännen kertomuksen taloudellisesta ja sosiaalisesta 
yhteenkuuluvuudesta (KOM(2007)0273),

– ottaa huomioon EU:n alueellisen agendan ja kestävää kaupunkikehitystä käsittelevän 
Leipzigin peruskirjan sekä Euroopan unionin alueellisen agendan täytäntöönpanoa 
koskevan toimintaohjelman täytäntöönpanon,

– ottaa huomioon 21. helmikuuta 2008 antamansa päätöslauselmat neljännestä 
kertomuksesta taloudellisesta ja sosiaalisesta yhteenkuuluvuudesta1 sekä alueellisen 
agendan ja Leipzigin peruskirjan seurannasta – kohti eurooppalaista aluekehityksen ja 
alueellisen yhteenkuuluvuuden toimintaohjelmaa2 sekä 21. lokakuuta 2008 antamansa 
päätöslauselman hallintotavasta ja kumppanuudesta3,

– ottaa huomioon Euroopan aluesuunnittelun seurantaverkon (ESPON) raportin nimeltä 
"Territorial Futures  Spatial scenarios for Europe and that of the European Parliament 
Regional Disparities and Cohesion: what Strategies for the Future?",

– ottaa huomioon Pariisissa 30.–31. lokakuuta 2008 pidetyn, alueellista koheesiota ja 
tulevaa koheesiopolitiikkaa käsitelleen konferenssin päätelmät,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 45 artiklan,

– ottaa huomioon aluekehitysvaliokunnan mietinnön (A6-0000/2008),

A. ottaa huomioon, että Lissabonin sopimusta, jossa alueellinen koheesio otetaan Euroopan 
unionin keskeiseksi tavoitteeksi taloudellisen ja sosiaalisen koheesion ohella, ei ole vielä 
ratifioitu kaikissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa,

                                               
1 Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2008)0068.
2 Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2008)0069.
3 Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2008)0492.
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B. ottaa huomioon, että alueellisen koheesion käsite on aina ollut implisiittinen 
koheesiopolitiikassa sen luomisesta saakka ja sen kehityksen ytimessä; ottaa huomioon, 
että Lissabonin sopimus ja vihreä kirja alueellisesta koheesiosta ovat onnistuneet 
tekemään tästä käsitteestä näkyvämmän ja selkeämmän,

C. ottaa huomioon, että koheesiopolitiikka on jo onnistunut merkittävien synergioiden 
luomisessa muiden yhteisön politiikkojen kanssa pyrittäessä lisäämään niiden vaikutusta 
käytännössä ja Euroopan kansalaisten hyväksi; katsoo, että synergiat, joita on luotu 
koheesiopolitiikan sekä tutkimuksen, innovaatioiden tai Lissabonin strategian välille, ovat 
menestystarinoita, jotka ovat tuottaneet konkreettisia myönteisiä tuloksia,

Koheesiopolitiikan tulevaa uudistusta koskevan keskustelun tila

1. tukee Euroopan unionin tulevaa koheesiopolitiikkaa koskevan yleisen kuulemisen 
keskeisiä päätelmiä, jotka on esitetty taloudellista ja sosiaalista koheesiota käsittelevässä 
viidennessä väliraportissa; panee tyytyväisenä merkille aluepolitiikan eri toimijoiden 
suuren kiinnostuksen tähän keskusteluun;

2. panee tyytyväisenä merkille, että nämä päätelmät vastaavat erittäin suurelta osin 
21. helmikuuta 2008 annetussa parlamentin päätöslauselmassa esitettyä näkemystä; 
palauttaa mieliin, että kyseinen päätöslauselma oli Euroopan parlamentin ensimmäinen 
osuus yleiseen keskusteluun;

3. panee merkille, että edellä mainitussa 21. helmikuuta 2008 annetussa päätöslauselmassa 
esitettyjä näkemyksiä olivat muun muassa uudelleenkansallistamisyritysten torjunta ja 
sitoutuminen yhtenäiseen yhteisöpolitiikkaan, jonka olisi myös oltava avuksi 
vastattaessa globalisaation, ilmaston ja väestötieteellisten muutosten sekä maahanmuuton 
ja energiatehokkuuden tuomiin yhteisiin haasteisiin samoin kuin vahva näkemys, jonka 
mukaan tämän politiikan olisi katettava kaikki EU-alueet tuomalla lisäarvoa kaikille, tarve 
asettaa prioriteetteja EU:n rakennepolitiikan ja -toimien menoille ja hyväksyä varojen ns. 
korvamerkintä sekä tarve saada aikaan käytännön synergioita ja yhtenäinen 
lähestymistapa eri alakohtaisten politiikkojen välille, jotta kasvu- ja kehitystulokset 
olisivat mahdollisimman hyviä;

4. katsoo, että alueellinen koheesio on keskeisen tärkeä Euroopan unionin koheesiopolitiikan 
kehitykselle; katsookin, että alueellista koheesiota koskevasta vihreästä kirjasta käytävä 
keskustelu liittyy suoraan Euroopan unionin koheesiopolitiikan tulevaan uudistukseen;

Alueellista koheesiota koskevan vihreän kirjan arviointi

5. panee tyytyväisenä merkille, että komissio on hyväksynyt alueellista koheesiota koskevan 
vihreän kirjan, koska se vastaa Euroopan parlamentin jo pitkään esittämään pyyntöön; 
tukee täysimääräisesti päätöstä jatkaa aluepolitiikkaa koskevien keskustelujen etulinjassa 
jo pitkään olleen alueellisen koheesion käsitteen analysointia, vaikka Lissabonin 
sopimusta ei ole vielä ratifioitu;

6. katsoo, että vihreästä kirjasta puuttuu kunnianhimoa siinä mielessä, että kirjassa ei ole 
alueellisen koheesion selkeää määritelmää, eikä siinä näin ollen lisätä merkittävästi tätä 
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uutta käsitettä koskevaa ymmärtämystä; pitää lisäksi valitettavana, että vihreässä kirjassa 
ei selitetä, miten alueellinen koheesio integroidaan koheesiopolitiikan nykyiseen 
kehykseen tai miten siitä tehdään operationaalista seuraavaa ohjelmakautta varten;

7. panee tyytyväisenä merkille vihreässä kirjassa esitetyn analyysin, jossa määritellään 
kolme avainkäsitettä, joiden pitäisi olla keskeisellä sijalla alueellisen koheesion 
kehittämisessä: keskittäminen, yhteydet ja yhteistyö; katsoo, että nämä käsitteet voivat 
auttaa ratkaisemaan tiettyjä perusongelmia, jotka estävät Euroopan unionin tasapainoisen 
kehityksen, kuten taloudellisen toiminnan keskittymisen kielteiset vaikutukset, epätasa-
arvoisuus markkinoille pääsyssä ja palvelujen saannissa etäisyyksien takia sekä 
jäsenvaltioiden mutta myös alueiden rajojen asettamat jaot;

8. panee tyytyväisenä merkille alueellista koheesiota koskevan julkisen kuulemisen 
aloittamisen, jota vihreässä kirjassa pyydettiin; katsoo, että minkä tahansa julkisen 
kuulemisen onnistuminen riippuu suoraan siihen osallistuvien toimijoiden ja 
kansalaisyhteiskunnan edustajien mahdollisimman laajamittaisesta osallistumisesta; 
kehottaa toimivaltaisia kansallisia ja paikallisia viranomaisia jakamaan viipymättä asiaa 
koskevaa tietoa, jotta lisätään tietoisuutta tämän uuden käsitteen merkityksestä;

9. katsoo, että niiden EU:n alakohtaisten politiikkojen, joilla on vahva alueellinen vaikutus, 
koordinointi on keskeisessä asemassa alueellisen koheesion kehityksessä; pitääkin 
valitettavana, että vihreän kirjan asiaa koskevassa analyysissä rajoitutaan luettelemaan 
näitä EU:n politiikkoja ilman, että ehdotetaan tapoja parantaa niiden välistä synergiaa tai 
edes mitata näiden politiikkojen alueellista vaikutusta;

10. hyväksyy lähestymistavan, jossa kaikki viittaukset alueellisen koheesion mahdollisiin 
talousarvio- ja rahoitusvaikutuksiin jätetään pois tästä vihreästä kirjasta ja julkisesta 
keskustelusta; katsoo, että tällainen analyysi olisi ennenaikainen, koska käsitettä itseään ei 
ole vielä määritelty selkeästi eivätkä kaikki toimijat ymmärrä sitä; ehdottaa, että nämä 
näkökohdat pitäisi ottaa huomioon seuraavien rahoitusnäkymien puitteissa;

Alueellisen koheesion käsitteen analyysi

11. tukee vihreässä kirjassa ilmaistua kantaa, jonka mukaan alueellisessa koheesiossa on kyse 
kaikkien erilaisia ominaisuuksia ja erityispiirteitä omaavien alueiden tasapainoisen 
kehityksen varmistamisesta ja sen varmistamisesta, että niiden asukkaat pystyvät 
hyödyntämään eri alueiden yksilöllisiä ominaisuuksia parhaalla mahdollisella tavalla; 
korostaa sitä, että alueellinen koheesio on horisontaalinen käsite, joka kattaa unionin 
kehityksen kokonaisuutena muuntamalla monimuotoisuuden kaikkien alueidensa 
hyödyksi; uskoo vakaasti, että alueellinen koheesio estää epäsymmetrisen Euroopan 
unionin muodostumista koskevat näkymät;

12. uskoo alueellisen koheesion olevan erillinen käsite, jonka pitäisi tuottaa taloudelliselle ja 
sosiaaliselle koheesiolle käytännön lisäarvoa; korostaa, että koheesion kolmen osa-alueen 
(taloudellinen, sosiaalinen ja alueellinen koheesio) olisi täydennettävä ja vahvistettava 
toisiaan, mutta säilytettävä kuitenkin oma erillinen tarkoituksensa yhtenäisenä käsitteenä; 
katsoo siksi, että näiden tavoitteiden välillä ei pitäisi olla hierarkiaa;
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13. panee tyytyväisenä merkille Euroopan aluesuunnittelun seurantaverkon tutkimuksessaan 
Euroopan alueen tulevista kehitysskenaarioista vuoteen 2030 asti tekemät päätelmät, joista 
saadaan konkreettista informaatiota tueksi keskusteluun yhteisön ja jäsenvaltioiden 
politiikkojen hahmotuksesta, jotta voidaan luoda oikeita välineitä EU:n alueiden 
jakautumisen ja väestökadon välttämiseksi ja optimaalisten olosuhteiden kehittämiseksi 
kansalaisten elämänlaadun kannalta;

14. korostaa, että yksi alueellisen koheesion keskeisistä tavoitteista on varmistaa, että yhdessä 
paikassa aikaan saatu edistyminen ja kasvu tuottaa hyötyjä koko alueelle ja koko 
Euroopan unionille; katsoo tässä yhteydessä, että huippuosaamiskeskukset sekä tutkimus-
ja innovaatioryppäät ovat elintärkeitä taloudelliselle menestykselle, tieteellisille 
keksinnöille, teknisille innovaatioille ja työllisyydelle ja että on tärkeää kannustaa 
keskusten ja niitä ympäröivien alueiden välistä vuorovaikutusta ja tietojen vaihtoa;

15. korostaa yhtenäismarkkinoiden keskeisen tärkeää osuutta taloudelliseen, sosiaaliseen ja 
alueelliseen koheesioon; korostaa julkisten palvelujen merkitystä kestävän taloudellisen ja 
sosiaalisen kehityksen yhteydessä sekä tarvetta sosiaalisesti ja alueellisesti 
yhdenvertaiseen julkisten palvelujen saantiin; katsoo, että toissijaisuusperiaatteen ja 
Euroopan unionin kilpailulainsäädännön valossa vastuun julkisten palvelujen 
määrittelystä, järjestämisestä, rahoittamisesta ja seurannasta pitäisi olla edelleen 
kansallisilla, alueellisilla ja paikallisilla viranomaisilla; katsoo kuitenkin, että kansalaisten 
oikeudenmukainen palvelujen saanti pitäisi huomioida myös alueellista koheesiota 
koskevassa keskustelussa;

16. panee merkille, että vihreässä kirjassa tunnustetaan ne erityiset kehityshaasteet, joita on 
tiettyjä maantieteellisiä piirteitä omaavilla alueilla, kuten vuoristoseuduilla, 
saaristoalueilla ja harvaan asutuilla alueilla; panee myös merkille, että raja-alueilla on 
erityisiä toimintahaasteita saavutettavuuden, laadun ja tehokkuuden osalta; hylkää 
näkemyksen, jonka mukaan alueellisen koheesion pitäisi olla yksinomaan näiden alueiden 
ongelmiin keskittyvä politiikka; katsoo kuitenkin, että näiden alueiden kehitykseen pitäisi 
kiinnittää erityistä huomiota, jotta tasoitetaan niiden hankaluuksia ja jotta annetaan niille 
mahdollisuus myötävaikuttaa tehokkaasti koko Euroopan unionin tasapainoiseen 
kehittymiseen;

17. katsoo, että alueellisen koheesion ei pitäisi rajoittua ainoastaan Euroopan unionin 
aluepolitiikan vaikutuksiin Euroopan unionin alueella vaan kattaa myös muiden sellaisten 
alakohtaisten politiikkojen alueellinen ulottuvuus, joilla on vahva alueellinen vaikutus; 
korostaa alueellisen koheesion yhteydessä yhteisön eri politiikkojen välisen synergian 
lisäämistä, jotta koordinoidaan ja maksimoidaan niiden alueellinen konkreettinen 
vaikutus; panee kuitenkin merkille, että kaikkien yhteisön politiikkojen riippumattomuus
tulee aina säilymään ja että tämä prosessi ei tarkoita yhden politiikan olevan alisteinen 
toiselle politiikalle;

Suosituksia tulevasta alueellisesta koheesiosta

18. odottaa julkisen kuulemisen tuloksena alueellisen koheesion selkeää määritelmää, josta 
sovitaan ja joka jaetaan yhteisesti ja jonka kaikki alan toimijat ymmärtävät samalla 
tavalla; katsoo, että määritelmä tarjoaa selvyyttä ja avoimuutta ja että sen pitäisi keskittyä 
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siihen lisäarvoon, jota alueellisen koheesion odotetaan tuovan koheesiopolitiikan 
perinteisessä kehyksessä;

19. vaatii komissiota julkaisemaan alueellista koheesiota koskevan valkoisen kirjan tämän 
kuulemisprosessin päätyttyä; katsoo, että valkoinen kirja on olennaisen tärkeä alueellisen 
koheesion käsitteen vahvistamisen ja sellaisten konkreettisten säännösten ja toimien 
ehdottamisen kannalta, jotka pitäisi esittää rakennerahastoja koskevassa vuoden 2013 
jälkeisessä lainsäädäntöpaketissa;

20. odottaa, että kolmea keskeistä käsitettä – keskittäminen, yhteydet ja yhteistyö – joihin 
vihreässä kirjassa alueellisesta koheesiosta tehty analyysi perustuu, on vielä kehitettävä ja 
että ne on muunnettava konkreettisiksi toimintavaihtoehdoiksi; kehottaa komissiota 
selventämään, miten nämä käsitteet integroidaan vuoden 2013 jälkeiseen 
lainsäädäntökehykseen;

21. kehottaa vahvistamaan Euroopan alueiden välisen yhteistyön tavoitetta merkittävästi 
seuraavalla ohjelmakaudella; on vakuuttunut tämän tavoitteen eurooppalaisesta lisäarvosta 
muun muassa siksi, että alueelliset ja paikalliset viranomaiset osallistuvat suoraan 
suunnitteluun ja toteutukseen merkityksellisten rajatylittävää, ylikansallista ja alueiden 
välistä yhteistyötä koskevien ohjelmien yhteydessä; korostaa tässä suhteessa myös 
rajatylittävän ulottuvuuden ja Euroopan naapuruuspolitiikan merkityksellisten 
toimintaohjelmien tärkeyttä;

22. katsoo, että alueellisen koheesion pitäisi kehittyä horisontaalisena periaatteena, joka on 
kaikkien yhteisön politiikkojen ja toimien taustalla; katsoo, että kestävän kehityksen ja 
ympäristönsuojelun periaatteen kehittymisen pitäisi toimia esimerkkinä sille, miten 
alueellinen koheesio integroidaan kaikkien asiaa koskevien yhteisön politiikkojen 
tulevaan kehitykseen;

23. korostaa tarvetta määritellä alueellisen koheesion yhteydessä lisää laatuilmaisimia, jotta 
voidaan paremmin suunnitella ja toteuttaa kyseisiä konkreettisia politiikkoja, ottaen 
huomioon erilaiset alueelliset ominaispiirteet; korostaa kuitenkin, että BKT on edelleen 
ainoa valintakriteeri taloudellisen tuen saamiselle rakennerahastoista;

24. katsoo, että alakohtaisten yhteisön politiikkojen alueellisen vaikutuksen koordinoimiseksi 
paremmin nämä vaikutukset on ymmärrettävä ja mitattava paremmin; kehottaa komissiota 
tästä syystä jatkamaan näiden politiikkojen alueellisten vaikutusten arviointia; odottaa, 
että komissio esittää myös konkreettisia tapoja luoda synergiaa näiden alueellisten ja 
alakohtaisten politiikkojen välille;

25. toistaa pitkäaikaisen pyyntönsä siitä, että kehitetään kattava Euroopan unionin strategia 
alueille, joilla on erityisiä maantieteellisiä piirteitä, jotta ne voivat paremmin kohdata 
ongelmia ja haasteita; katsoo, että Euroopan unionin strategiassa pitäisi käsitellä myös 
sitä, miten yhteisön politiikat mukautetaan näiden alueiden erityistarpeisiin ja -valtteihin;

26. korostaa kuitenkin, että lisäilmaisimien luominen ja alueellisten arviointien toteuttaminen 
eivät saisi johtaa byrokratian lisääntymiseen tai lisäviivästyksiin alueellista koheesiota 
tukevien uusien politiikkojen ja toimien täytäntöönpanossa; korostaa tarvetta saada aikaan 
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välittömiä tuloksia alueellisen koheesion ottamisesta rakennerahasto-ohjelmien 
seuraavaan sarjaan;

27. kehottaa jäsenvaltioita lisäämään ponnistelujaan Euroopan unionin alueellisen agendan 
ensimmäisen täytäntöönpano-ohjelman otsakkeen 4 tavoitteiden saavuttamiseksi, jotta 
luodaan tietoa alueellisesta koheesiosta ja kestävästä aluesuunnittelusta sekä luodaan 
näkökantoja ja analysoidaan vaikutuksia; tunnustaa Euroopan aluesuunnittelun 
seurantaverkon keskeisen roolin tässä prosessissa;

28. panee mielenkiinnolla merkille, että viidennessä väliraportissa mainitaan ensimmäistä 
kertaa erikseen siirtymäalueet, jotka sijaitsevat lähentymisalueiden ja kilpailukyky- ja 
työllisyysalueiden välissä; tunnustaa tarpeen käsitellä erikseen näitä alueita, jotka ovat nyt 
hajallaan phasing in tai phasing out -alueina kahden tavoitteen välillä; kehottaa komissiota 
luomaan alueellisen koheesion yhteydessä kattavamman järjestelmän asteittaisen 
siirtymäavun antamiseksi alueille, jotka ylittävät pian 75 prosentin BKT:n rajan, jotta 
niille annetaan selvempi status ja enemmän turvaa kehitykseensä;

29. katsoo, että yhtenäisellä lähestymistavalla on suuremmat onnistumismahdollisuudet, jos 
alueelliset ja paikalliset viranomaiset sekä alan toimijat, jotka voivat tarjota yleiskuvan ja 
ymmärtämystä kunkin alueen tarpeista ja ominaispiirteistä, ovat mukana alusta asti kunkin 
alueen kehitysstrategioiden suunnittelussa ja toteutuksessa;

30. tunnustaa, että alueellisessa koheesiossa tuodaan esiin tiettyjä uusia ideoita siitä, miten 
koheesiopolitiikan hallinnointia voidaan parantaa; on samaa mieltä siitä, että eri ongelmiin 
tarvitaan erilaiset alueelliset tasot ja että siksi todellisten kumppanuuksien luominen 
kaikkien alue- ja paikalliskehityksessä eri tasoilla mukana olevien osapuolten välille on 
ennakkoedellytys alueellisen koheesion suunnitteluprosessille; kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita tekemään kaikkensa, jotta tällainen monitasoinen aluehallinnointi voitaisiin 
kehittää; katsoo, että alueellisessa koheesiossa pitäisi yksilöidä asianmukainen aluetaso 
kunkin politiikan tai toimen toteuttamiselle;

31  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.
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PERUSTELUT

Tämä valiokunta-aloitteinen mietintö on vastaus alueellista koheesiota koskevaan vihreään 
kirjaan ja se kattaa myös joitakin yleisiä huomioita taloudellista ja sosiaalista koheesiota 
käsittelevässä viidennessä väliraportissa esitetyn Euroopan unionin tulevaa 
koheesiopolitiikkaa koskevan keskustelun tilasta. Mietinnössä analysoidaan vihreää kirjaa ja 
tuodaan esille alustavia ideoita vastauksena tälle tärkeälle poliittiselle asiakirjalle. 
Aluekehitysvaliokunta katsoo, että on tärkeää, että Euroopan parlamentti omaksuu selkeän 
kannan niin alueellisen koheesion ymmärtämiseen ja rooliin kuin myös EU:n aluepolitiikan 
tulevaisuuteen.

Taustaa

Syyskuun 28. päivänä 2005 pidetyssä täysistunnossa hyväksytyssä valiokunta-aloitteisessa 
mietinnössään alueellisen yhteenkuuluvuuden roolista aluekehityksessä (esittelijä: Ambroise 
Guellec), parlamentti kehotti Euroopan komissiota julkaisemaan pikaisesti valkoisen kirjan 
alueellisesta koheesiosta. Tämä oli tuolloin Euroopan parlamentin puolelta selvä merkki siitä, 
että alueellisen koheesion käsite olisi olennaisen tärkeä EU:n aluepolitiikan tulevassa 
kehityksessä. Tämän vuoksi käsite oli määriteltävä asianmukaisesti. Kun taloudellisen ja 
sosiaalisen koheesion rinnalle lisättiin Lissabonin sopimuksessa myös alueellinen koheesio 
(SEU:n 3 artikla ja SEU:n 174 artikla), käsite hahmottui aiempaa selvemmin, vaikka jäikin 
vielä hieman epäselväksi määritelmältään, menetelmiltään ja lähestymistavaltaan.

Alueellista koheesiota käsittelevä yleiskeskustelu on kuitenkin ollut käynnissä jo 1990-luvulta 
asti. Euroopan aluekehityssuunnitelma käynnisti vuonna 1999 prosessin, joka johti 
vuonna 2007 EU:n maankäytöstä ja kaupunkikehityksestä vastaavien ministerien laatiman 
Euroopan unionin alueellisen agendan hyväksymiseen. Näissä poliittisissa asiakirjoissa 
korostettiin voimakkaasti roolia, joka alueelliseen koheesioon liitettäisiin pyrittäessä 
varmistamaan tasapainoinen ja kestävä kehitys kaikkialla unionissa. Euroopan parlamentti 
suhtautui tähän lähestymistapaan myönteisesti alueellisen agendan ja Leipzigin peruskirjan 
seurannasta laatimassaan mietinnössä (esittelijä: Gisela Kallenbach) ja esitti uudelleen 
pyyntönsä alueellisen koheesion selkeän määritelmän aikaansaamiseksi tulevassa vihreässä 
kirjassa alueellisesta koheesiosta.

Koheesiopolitiikan tulevaa uudistusta koskevan keskustelun tila

Euroopan unionin tulevaa koheesiopolitiikkaa koskevan yleisen kuulemisen keskeiset päätelmät on 
esitetty taloudellista ja sosiaalista koheesiota käsittelevässä viidennessä väliraportissa. Tässä 
väliraportissa on kaksi osaa. Parlamentti tukee kuulemisprosessin tärkeimpiä päätelmiä 
(kuulemisen aikana vastaanotettiin yli 100 vastausta). Ne vastaavat täysin näkökantoja, jotka 
sisältyvät neljättä koheesiokertomusta koskevaan Euroopan parlamentin mietintöön (esittelijä: 
Ambroise Guellec). Esimerkkejä näistä ovat uudelleenkansallistamisyritysten torjunta ja 
sitoutuminen yhtenäiseen yhteisöpolitiikkaan, jonka olisi myös oltava avuksi 
vastattaessa globalisaation, ilmaston ja väestötieteellisten muutosten tuomiin haasteisiin. 
Mietinnössä ilmaistaan myös vahva näkemys, jonka mukaan tämän politiikan olisi katettava 
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kaikki EU-alueet tuomalla lisäarvoa kaikille, ei pelkästään köyhimmille lähentymisalueille. 
Mietinnössä myös korostetaan tarvetta saada aikaan synergioita ja yhtenäinen lähestymistapa 
eri alakohtaisten politiikkojen välille, jotta käytännön kasvu- ja kehitystulokset olisivat 
mahdollisimman hyviä.

Komission vihreän kirjan sisältö

Euroopan komissio hyväksyi alueellista koheesiota käsittelevän vihreän kirjan lopulta 
6. lokakuuta 2008 otsikolla "Alueellisen moninaisuuden kääntäminen vahvuudeksi". Siinä ei 
ole alueellisen koheesion määritelmää. Sen sijaan vihreän kirjan myötä käynnistyy laaja 
alueellisten ja paikallisten viranomaisten, yhdistysten, kansalaisjärjestöjen ja 
kansalaisyhteiskunnan kuuleminen, jonka tarkoituksena on lisätä tietoisuutta tästä uudesta 
käsitteestä ja sen vaikutuksista EU:n tulevaan aluepolitiikkaan. Tätä varten siinä on luettelo 
eri näkökohtiin, myös määritelmään, liittyvistä käytännön kysymyksistä. Tämä julkinen 
kuuleminen kestää helmikuun loppuun asti vuonna 2009.

Vihreän kirjan mukaan alueellisessa koheesiossa on kyse kaikkien EU-alueiden tasapainoisen 
kehityksen varmistamisesta ja sen varmistamisesta, että alueiden asukkaat pystyvät 
hyödyntämään alueiden yksilöllisiä ominaisuuksia parhaalla mahdollisella tavalla. Vihreässä 
kirjassa esitetään, että monimuotoisuus olisi itse asiassa muunnettava hyödyksi ja 
kilpailueduksi, joka edistää koko EU:n kestävää kehitystä. Tärkeimpänä haasteena on siten 
alueiden auttaminen hyödyntämään ominaisuuksiaan parhaalla mahdollisella tavalla. Tätä 
varten vihreässä kirjassa myönnetään, että tehokkaat ratkaisut edellyttävät usein 
yhdenmukaista lähestymistapaa ja yhteistyötä eri viranomaisten ja toimijoiden välillä. 
Vihreässä kirjassa mainitaan myös erikseen, että koheesiopolitiikan hallintoa on parannettava 
muuttamalla sitä joustavammaksi ja helpommaksi sopeuttaa tilanteen kannalta sopivimpaan 
interventiotasoon.

Vihreässä kirjassa painotetaan tarvetta varmistaa tasapainoinen kehitys maaseudulla ja 
kaupungeissa sekä ehdotetaan keinoja väestökadon ja kaupunkirakenteen hajautumisen 
estämiseksi. Vihreässä kirjassa mainitaan kolme avainkäsitettä, joiden pohjalta erityisiä 
poliittisia toimenpiteitä on kehitettävä: keskittäminen, yhteydet ja yhteistyö:

Keskittäminen tuottaa sellaisia etuja kuten suurempi tuottavuus ja luovuus. Sillä on 
kuitenkin myös kielteisiä vaikutuksia erityisesti ympäristöön liittyvien kustannusten, 
ruuhkautumisen, maan hintojen ja sosiaalisen syrjäytymisen muodossa. Alueellinen 
koheesio tarkoittaa siis keskittämisestä saatavien etujen hyödyntämistä, mutta myös 
liian suurien kasvukeskittymien välttämistä ja sen helpottamista, että päästään käsiksi 
taajamien synnyttämään kasvavaan tuottoon kaikilla alueilla.

Yhteydet korostavat tarvetta siirtyä kohti yhtenäisempää Eurooppaa, jossa 
markkinoihin, palveluihin ja henkilöihin saa yhteyden nopeasti ja tehokkaasti. Tämä 
kattaa liikenteen, mutta myös yhtenäismarkkinoiden tehokkaan toiminnan edellyttämät 
infrastruktuurit, esimerkiksi terveydenhoidon, koulutuksen, laajakaistayhteyden tai 
energiaverkkojen infrastruktuurit. Kaikki nämä yhteydet jakautuvat unionissa tällä 
hetkellä epätasaisesti.

Yhteistyö on aina ollut yksi koheesiopolitiikan tärkeistä tukipilareista. Vihreässä 
kirjassa esitetään, että tässä suhteessa olisi tehtävä vielä enemmän luonnostaan 
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rajatylittävien, muuttoliikkeestä ympäristöasioihin vaihtelevien kysymysten 
ratkaisemiseksi. Tätä yhteistyötä olisi tehtävä monella tasolla ja siihen olisi otettava 
mukaan uusia kumppaneita.

Komissio tunnustaa myös kehityshaasteet, joihin tietyillä maantieteellisillä ominaisuuksilla 
varustetut kolmenlaiset alueet (vuoristoseudut, saarialueet tai harvaan asutut alueet) joutuvat 
vastaamaan, ja pohtii, tarvitaanko näiden ongelmien voittamiseksi erityisiä poliittisia 
toimenpiteitä. Lopuksi komissio tuo esille joukon EU:n alakohtaisia politiikkoja, joilla on 
vahva alueellinen vaikutus (esimerkiksi liikenne, energia, YMP:n ensimmäinen pilari, 
työllisyys ja ympäristö), ja korostaa niiden välisten synergioiden luonnin tärkeyttä.

Esittelijän yleiset huomautukset

A. VIHREÄ KIRJA

 Vihreän kirjan hyväksyminen: Esittelijä on tyytyväinen alueellista koheesiota 
koskevan vihreän kirjan hyväksymiseen, koska se vastaa Euroopan parlamentin jo 
pitkään esittämään pyyntöön. Vaikka Lissabonin sopimusta ei ole vielä ratifioitu eikä 
alueellisella koheesiolla ole siksi vielä virallista perussopimuspohjaa, tämä vihreä kirja 
sisältää ensimmäisen analyysin käsitteestä, joka tulee olemaan unionin tärkeä 
painopistealue taloudellisen ja sosiaalisen koheesion ohella.

 Määritelmä: Tästä vihreästä kirjasta puuttuu kuitenkin kunnianhimoa siinä mielessä, 
että kirjassa ei ole uudesta käsitteestä käytännön määritelmää, kuten alun perin 
odotettiin. Käytännössä tämä merkitsee lisäviivästystä alueellisen koheesion käsitteen 
käyttöönotolle. On korostettava, että Euroopan parlamentti odotti julkisen kuulemisen 
tuloksena alueellisen koheesion selkeää määritelmää, josta sovitaan ja joka jaetaan 
yhteisesti ja jonka kaikki aluepolitiikan alan toimijat ymmärtävät samalla tavalla.

 Julkinen kuuleminen: Tässä mielessä esittelijä on tyytyväinen alueelliseen koheesioon 
liittyvään julkiseen kuulemiseen. Tämän prosessin onnistuminen riippuu suoraan 
keskusteluun osallistuvien eri toimijoiden ja kansalaisyhteiskunnan edustajien 
mahdollisimman laajamittaisesta osallistumisesta; Euroopan parlamentin jäsenillä on 
myös aktiivinen rooli siinä, että edistetään tehokkaasti Euroopan kansalaisten 
tietoisuutta alueellista koheesiota koskevasta vihreästä kirjasta.

 Valkoisen kirjan julkaisua odotettaessa: Esittelijä katsoo, että Euroopan parlamentin 
on pysyttävä lujana vaatimuksessaan alueellista koheesiota koskevan valkoisen kirjan 
julkaisusta tämän kuulemisprosessin päätyttyä. Esittelijän mielestä valkoisen kirjan 
julkaisu olisi vain alkua, kun alueellinen koheesio muunnetaan käytännön 
säännöksiksi, jotka olisi sisällytettävä seuraavaan rakennerahastoja koskevaan 
lainsäädäntöpakettiin vuoden 2013 jälkeistä ohjelmakautta varten.

 Rahoitusnäkökohdat: Esittelijä hyväksyy sen, että kaikki viittaukset alueellisen 
koheesion talousarvio- ja rahoitusvaikutuksiin jätetään pois tästä keskustelusta. 
Esittelijä katsoo, että Euroopan parlamentin kannan pitäisi rajata analyysi uuden 
tavoitteen poliittisiin näkökohtiin ja pohtia myöhemmässä vaiheessa sitä, vaikuttaako 
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uusi käsite EU:n talousarvioon vuoden 2013 jälkeisenä aikana, ja jos vaikuttaa, miten 
tai missä määrin.

B. ALUEELLISEN KOHEESION KÄSITE

Uuden käsitteen analysointi: Esittelijä uskoo alueellisen koheesion olevan erillinen käsite, 
jonka pitäisi tuottaa taloudelliselle ja sosiaaliselle koheesiolle käytännön lisäarvoa. 
Koheesion kolmen osa-alueen (taloudellinen, sosiaalinen ja alueellinen koheesio) olisi 
täydennettävä ja vahvistettava toisiaan, mutta säilytettävä kuitenkin oma erillinen 
tarkoituksensa yhtenäisenä käsitteenä. Tämän vuoksi näiden tavoitteiden välillä ei pitäisi 
olla hierarkiaa. Tässä keskustelussa pitäisi paitsi yrittää määritellä alueellisen koheesion 
tuottama lisäarvo ja käytännön edut, joita Euroopan kansalaisille odotetaan koituvan sen 
käyttöönotosta, myös pohtia, miten käsite sisällytetään laajemmalti EU:n tulevaan 
aluepolitiikkaan.

Näkymä epäsymmetrisestä Euroopasta hylätään: Esittelijän mielestä unionin 
tasapainoinen kehitys edistää tehokkaasti EU:n talouden kilpailuetua. Tämän vuoksi 
alueellista koheesiota voidaan pitää yksinomaan horisontaalisena käsitteenä, joka kattaa 
unionin kehityksen kokonaisuutena. Haasteena on keskittyä tehokkaampiin välineisiin, 
joiden avulla tavoitteen saavuttaminen on mahdollista. Tässä mielessä Euroopan 
aluesuunnittelun seurantaverkon työ on erityisen tärkeää, koska siinä yritetään kuvata 
EU:n aluekehityksen eri kehitysmallien seurauksia. Tämän toiminnan pitäisi myös johtaa 
uusien laatuilmaisimien luomiseen, jotta otetaan huomioon alueiden erityispiirteet ja 
tuetaan vastaavien käytännön politiikkojen suunnittelua ja toteuttamista.

Etujen siirto eri puolille unionia: Tällä ajatuksella on erityisen paljon merkitystä luotaessa 
eri puolille unionia huippuosaamiskeskuksia, jotka ovat elintärkeitä taloudelliselle 
menestykselle, tieteellisille keksinnöille, teknisille innovaatioille ja työllisyydelle. On 
tärkeää kannustaa keskusten, tutkimus- ja innovaatioryppäiden ja niitä ympäröivien 
alueiden välistä vuorovaikutusta ja tietojen vaihtoa. Tällaisten kasvavien keskusten pitäisi 
tuottaa tasaisesti koko EU-alueelle jakautuvia etuja, jotta investointien vaikutus olisi 
mahdollisimman suuri.

Kunkin alueen mahdollisuuksien hyödyntäminen: Euroopan unionissa ei ole kaikille 
sopivaa kehitysmallia, joka toimisi yhtä hyvin EU:n kaikilla alueilla. Unionin vahvuus 
onkin itse asiassa sen monimuotoisuudessa. On tärkeää määritellä Euroopan kunkin 
alueen valtit ja rakentaa niiden pohjalle alueiden kilpailukyvyn parantamiseksi sekä 
kasvun ja vaurauden varmistamiseksi. Esittelijä pitää tässä yhteydessä hyvin tärkeänä 
Suomen entisen pääministerin Esko Ahon tuoretta artikkelia, joka julkaistiin Financial 
Times -lehdessä (16.7.2008). Esko Ahon mukaan Euroopan unionin tulisi keskittyä 
luomaan Silicon Valley -tyyppisiä ryppäitä eri puolille unionia. On olennaisen tärkeää 
keskittää resurssit muutamiin olemassa oleviin ryppäisiin sen sijaan, että varat 
levitettäisiin hieman joka puolelle vähentäen onnistumisen mahdollisuuksia. Kaikilla 
alueilla ei toisin sanoen ole mahdollisuuksia eikä resursseja huippuosaamiskeskusta 
varten. Tämä ei olekaan se tavoite, johon pitäisi pyrkiä. EU:n pitäisi rajata 
lähestymistapaansa tässä suhteessa.
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Euroopan alueellisen yhteistyön tavoitteen edistäminen: Tämän tavoitteen kiistämätön
eurooppalainen lisäarvo on jo osoitettu varmuudella. Alueellisten ja paikallisten 
viranomaisten suora osallistuminen suunnitteluun ja toteutukseen merkityksellisten 
rajatylittävää, ylikansallista ja alueiden välistä yhteistyötä koskevien ohjelmien yhteydessä 
on myös myönteinen merkki tämän poliittisen tavoitteen tulevasta kehityksestä. Tässä 
suhteessa on myös korostettava rajatylittävän ulottuvuuden ja Euroopan 
naapuruuspolitiikan merkityksellisten toimintaohjelmien tärkeyttä. Tämä on EU:n 
aluepolitiikan menestystarina, jota olisi vahvistettava laajalti tulevaa ohjelmakautta varten.

Alueet, joilla on erityisiä maantieteellisiä ominaisuuksia: Alueellista koheesiota 
koskevassa vihreässä kirjassa tunnustetaan erityiset kehityshaasteet, joita ilmenee etenkin 
kolmenlaisilla alueilla: vuoristoseuduilla, saarialueilla ja harvaan asutuilla alueilla. 
Euroopan parlamentti on jo pitkään peräänkuuluttanut kattavaa strategiaa, jonka avulla 
nämä alueet voisivat voittaa vakavat ja pysyvät luonnolliset ja väestötieteelliset
vaikeutensa. Tämän vuoksi olisi kiinnitettävä erityistä huomiota kyseisten alueiden 
kehitykseen, jotta unionin kehitys olisi tasapainoista ja alueellinen koheesio toteutuisi. 
Esittelijä painottaa tässä yhteydessä sitä, että alueellinen koheesio on edelleen kaikkia 
EU:n alueita koskeva horisontaalinen käsite. Sitä ei voida pitää uutena politiikkana 
sellaisia alueita varten, joilla on erityisiä maantieteellisiä ominaisuuksia.

Yhteisön alakohtaisten politiikkojen alueellinen vaikutus: Esittelijä on pettynyt, koska 
vihreän kirjan kyseinen osa rajoittuu luetteloon EU:n politiikoista, joilla on vahva 
alueellinen vaikutus. Siinä ei kuitenkaan mainita alueellista koheesiota tärkeänä 
tavoitteena eikä ennakkoehtona näiden politiikkojen kehitykselle. Euroopan parlamentti 
on useissa tilanteissa tuonut esille tarpeen laatia EU:n kaikille käytännön toimenpiteille ja 
politiikoille yhtenäinen lähestymistapa. Politiikan kannalta voidaan esittää, että tämä 
ajatus vastaa täysin kaikkien yhteisön alakohtaisten politiikkojen alueellisen vaikutuksen 
koordinointitarvetta tietyllä alueella. Samanaikaisesti on kuitenkin huomioitava seuraavat 
seikat: korostamalla muiden alakohtaisten EU-politiikkojen alueellista ulottuvuutta 
Euroopan parlamentti ei yritä vähentää EU:n aluepolitiikan merkitystä ja 
riippumattomuutta. Yhtenäisen lähestymistavan tavoitteena on sen sijaan maksimoida 
rakenteellisten interventioiden vaikutus käytännössä ja Euroopan kansalaisten hyväksi.

Alueellinen hallinto: Vihreässä kirjassa pidetään alueellista hallintoa avaintekijänä 
koheesiopolitiikan onnistuneessa tulevassa toteutuksessa. Hallintotavasta ja 
kumppanuudesta kansallisella, alueellisella ja hankekohtaisella tasolla aluepolitiikan alalla 
18. syyskuuta 2008 hyväksytyn Euroopan parlamentin mietinnön (esittelijä: Jean Marie 
Beaupuy) päätelmien perusteella esittelijä korostaa tarvetta edistää monitasoista 
hallintojärjestelmää ja löytää sopiva alueellinen taso, jolla interventiot olisivat 
tehokkaampia ohjelmien suunnittelun ja toteutuksen eri vaiheissa. On toki kiinnitettävä 
asianmukaisesti huomiota uusien alueellisten kumppanuussuhteiden luomiseen, jonka on 
oltava painopistealueena kaikissa merkityksellisissä vihreää kirjaa koskevissa 
analyyseissa.

Siirtymäalueet: Esittelijä panee merkille, että komissio mainitsee viidennessä 
väliraportissa ensimmäistä kertaa erikseen siirtymäalueet, jotka sijaitsevat 
lähentymisalueiden ja kilpailukyky- ja työllisyysalueiden välissä. Tämä vaikuttaa 
ensimmäiseltä yritykseltä käsitellä erikseen näitä alueita, jotka ovat nyt hajallaan phasing 
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in tai phasing out -alueina kahden tavoitteen välillä. Esittelijä tukee tätä lähestymistapaa 
alueellisen koheesion yhteydessä paitsi siksi, että kyseisten alueiden asema selkiytyy, 
mutta etenkin sen seikan tunnustuksena, että on suunniteltava ja toteutettava kattavampi 
järjestelmä asteittaisen siirtymäavun antamiseksi alueille, jotka ylittävät pian 75 prosentin 
BKT:n rajan.

Alueellista koheesiota koskevassa vihreässä kirjassa viitataan myös useisiin muihin 
aiheisiin, jotka on otettava huomioon, kuten yleishyödyllisten palvelujen saanti tai 
lisäilmaisimien luominen alueellisen koheesion ominaisuuksien ja trendien parempaa 
valvontaa varten. Esittelijän näkemykset kaikista näistä aiheista on esitetty mietinnössä.

Johtopäätös

Mietinnössä esitetään tiettyjä näkemyksiä asiaa koskevista komission asiakirjoista ja 
käsitellään komission, jäsenvaltioiden sekä alueellisten ja paikallisten viranomaisten 
ehdotuksia, jotta valmisteltaisiin maaperää paremmalle ymmärtämykselle siitä, mitä 
alueellinen koheesio voisi olla ja mitkä olisivat vaikutukset kaikille osapuolille, jos 
alueellinen ulottuvuus integroitaisiin koheesiopolitiikkaan.

Kaikkein tärkeintä kuitenkin on, että tässä mietinnössä vahvistetaan Euroopan parlamentin 
kanta Euroopan laajuisessa keskustelussa alueellisesta koheesiosta, koska tämä keskustelu 
tulee vaikuttamaan merkittävästi laajempaan keskusteluun alue- ja koheesiopolitiikan 
tulevaisuudesta vuoden 2013 jälkeen ja rakennerahastoista seuraavalla ohjelmakaudella.


	752980fi.doc

