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Aluepolitiikka 
YHTEENVETO 
EU:n aluepolitiikkaa kutsutaan myös koheesiopolitiikaksi. Sen ensisijaisena tarkoituksena on 
puuttua EU:n eri alueiden väliseen alueelliseen, sosiaaliseen ja taloudelliseen epätasapainoon. 
Aluepolitiikka kattaa kaikki EU:n alueet ja kaupungit. Sen avulla voidaan tukea työllisyyttä, yritysten 
kilpailukykyä, talouskasvua ja kestävää kehitystä sekä parantaa kansalaisten elämänlaatua. Näiden 
tavoitteiden saavuttamiseksi ja EU:n alueiden erilaisten kehitystarpeiden täyttämiseksi 
koheesiopolitiikkaa varten on kaudella 2014–2020 varattu 351,8 miljardia euroa eli lähes kolmannes 
EU:n koko talousarviosta. Taloudellista tukea jaetaan ensisijaisesti Euroopan aluekehitysrahaston 
(EAKR) ja koheesiorahaston kautta. Näiden kahden rahaston lisäksi Euroopan rakenne- ja 
investointirahastoihin (ERI-rahastoihin) kuuluvat Euroopan sosiaalirahasto (ESR), Euroopan 
maaseudun kehittämisen maatalousrahasto ja Euroopan meri- ja kalatalousrahasto (EMKR). ERI-
rahastojen tuella voidaan saada aikaan merkittäviä parannuksia unionin eri alueiden asukkaiden 
elämään. 

Nykyisen ohjelmakauden 2014–2020 lähestyessä loppuaan seuraavan ohjelmakauden (2021–2027) 
koheesiopoliittisten painopisteiden suunnittelu on jo käynnistetty. Vaalikaudella 2014–2019 
parlamenttia tarvittiin usein hyväksymään uusia säädöksiä, muuttamaan entisiä sääntöjä ja 
esittämään kantansa lukuisiin EU:n aluepolitiikkaa koskeviin kysymyksiin. Parlamentin sisällä 
unionin aluekehitys- ja koheesiopolitiikasta vastaa perussopimusten mukaisesti 
aluekehitysvaliokunta.  

Kun Yhdistynyt kuningaskunta, joka on nyt EU:n talousarvion nettomaksaja, oletettavasti eroaa 
unionista, maa ei enää vuoden 2020 jälkeen osallistu EU:n talousarvion rahoittamiseen. Näin ollen 
EU:lla on jatkossa entistä vähemmän määrärahoja jaettavana, mikä koskee myös koheesipolitiikkaa. 
Parlamentti on kuitenkin puoltanut painokkaasti sitä, että koheesiopolitiikan määrärahat 
pidettäisiin nykyisellä tasollaan tai että niitä jopa lisättäisiin.  

Tämä katsaus on päivitetty versio edellisestä, ennen vuoden 2019 EU-vaaleja laaditusta katsauksesta. 
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Nykytilanne 
Omalla lähialueellasi liikkuessasi olet saattanut nähdä kyltin, jossa on EU:n lippu ja jossa kerrotaan 
paikallisesta EU:n rahoittamasta hankkeesta. On todennäköistä, että kyseistä hanketta on tuettu 
EU:n aluerahoituksella. Aluepolitiikka kattaa kaikki EU:n alueet, ja sitä tuetaan useista eri rahastoista, 
kuten Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR), koheesiorahastosta, Euroopan sosiaalirahastosta 
(ESR), Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahasto) ja Euroopan 
meri- ja kalatalousrahastosta (EMKR). Suurin osa varoista ohjataan kuitenkin sinne, missä niitä eniten 
tarvitaan: köyhemmille alueille, joiden BKT asukasta kohden on alle 75 prosenttia EU:n keskiarvosta.  

Kunkin alueen saaman tuen määrä perustuu sen BKT:hen asukasta kohden. Varojen myöntämistä 
varten alueet on jaettu kolmeen luokkaan: ”vähemmän kehittyneisiin alueisiin”, joiden BKT asukasta 
kohden on alle 75 prosenttia 27 jäsenvaltion EU:n BKT:n keskiarvosta, ”siirtymäalueisiin”, joiden BKT 
asukasta kohden on 75–90 prosenttia 27 jäsenvaltion EU:n BKT:n keskiarvosta, ja ”kehittyneempiin 
alueisiin”, joiden BKT asukasta kohden on yli 90 prosenttia 27 jäsenvaltion EU:n BKT:n keskiarvosta.  

Kuvassa 1 esitetään kunkin EU:n alueen tukikelpoisuus Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja 
Euroopan sosiaalirahaston 
(ESR) osalta.  

Koheesiorahasto on 
tarkoitettu jäsenvaltioille, 
joiden bruttokansantulo 
(BKTL) asukasta kohden on 
alle 90 prosenttia unionin 
keskiarvosta. Sen tavoitteena 
on taloudellisten ja 
sosiaalisten erojen 
pienentäminen ja kestävän 
kehityksen edistäminen. 

Kaudella 2014–2020 
koheesiorahaston tukea 
saavat Bulgaria, Kroatia, 
Kypros, Tšekin tasavalta, Viro, 
Kreikka, Unkari, Latvia, 
Liettua, Malta, Puola, 
Portugali, Romania, Slovakia 
ja Slovenia. 

EU:n aluepolitiikalla on 
lievennetty vuonna 2008 
alkaneen finanssikriisin 
vaikutuksia, kun julkisia 
investointeja on tuettu ja 
EU:n investointeja on 
käytetty joustavasti, 
esimerkiksi kohdentamalla 
varoja uudelleen tai 
nostamalla EU:n 
rahoitusosuutta EU:n 
tukemissa ohjelmissa muun 
muassa Kyproksessa, 
Kreikassa, Unkarissa, 
Irlannissa, Portugalissa ja 
Romaniassa. Lisäksi EU:n 

Kuva 1 – EAKR- ja ESR-tukikelpoisuus vuosina 2014–2020 

 

Lähde: Euroopan komissio, 2018. 

https://ec.europa.eu/regional_policy/fi/funding/erdf/
https://ec.europa.eu/regional_policy/fi/funding/cohesion-fund/
https://ec.europa.eu/regional_policy/fi/funding/social-fund/
https://ec.europa.eu/regional_policy/fi/policy/what/glossary/e/european-agricultural-fund-for-rural-development
https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/emff_fi
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SWD:2018:0282:FIN:EN:PDF
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aluepolitiikka on noussut keskeiseen asemaan useissa maissa, joissa julkisen talouden 
vakauttamistoimet jatkuvat. Arvioidaan, että ilman koheesiopolitiikkaa tärkeiden julkisten 
investointien osuus vähemmän kehittyneissä jäsenvaltioissa olisi laskenut kriisin aikana 45 
prosenttia nykyistä enemmän. 

EU on ottanut käyttöön joukon innovatiivisia välineitä kaikkien unionin alueiden osallistamiseksi. 
Yksi esimerkki tästä on makroaluestrategioiden kehittäminen. 'Makroaluestrategia' on 
toimintakehys, jonka avulla voidaan vastata samalla alueella sijaitsevien jäsenvaltioiden ja 
kolmansien maiden kohtaamiin yhteisiin haasteisiin. Tällaiset strategiat saavat EU:lta rahoitusta 
esimerkiksi ERI-rahastojen kautta. Niillä vahvistetaan yhteistyötä, jonka avulla voidaan tiivistää 
taloudellista, sosiaalista ja alueellista koheesiota. 
Tähän mennessä on hyväksytty neljä makroalueellista strategiaa, jotka käsittävät useita 
politiikkoja: 

• EU:n Itämeri-strategia (2009) 
• Tonavan aluetta koskeva EU:n strategia (2010) 
• Adrian- ja Joonianmeren aluetta koskeva EU:n strategia (2014)  
• Alppien aluetta koskeva EU:n strategia (2015). 

Myös Euroopan alueellinen yhteistyö Interreg tarjoaa kehyksen yhteisten toimien toteuttamiseen ja 
toimintamallien vaihtoon eri jäsenvaltioiden kansallisten, alueellisten ja paikallisten toimijoiden 
välillä. Euroopan alueellisen yhteistyön yleisenä tavoitteena on edistää tasapainoista taloudellista, 
sosiaalista ja alueellista kehitystä koko unionissa. Interreg-ohjelma koostuu kolmesta 
yhteistyölohkosta: rajat ylittävästä yhteistyöstä (Interreg A), valtioiden välisestä yhteistyöstä 
(Interreg B) ja alueiden välisestä yhteistyöstä (Interreg C). Rajat ylittävään yhteistyöhön osallistuvien 

alueiden kartta on esitetty kuvassa 2.  

Toinen koheesiopolitiikan 
innovatiivinen osa-alue, EU:n 
kaupunkiagenda, on synnyttänyt 
useita kumppanuuksia, joiden kautta 
EU:n kaupungit osallistuvat 
kunnianhimoisiin hankkeisiin. 
Toukokuussa 2016 käynnistetty EU:n 
kaupunkiagenda edustaa 
uudenlaista monitasoista 
työskentelymenetelmää, joka 
perustuu jäsenvaltioiden, 
kaupunkien, alueiden ja muiden 
sidosryhmien välisille 
kumppanuuksille. Osallistujat etsivät 
yhteistyössä ratkaisuja 
kaupunkialueiden haasteisiin, ja 
kaupungit saavat tilaisuuden 
vaikuttaa suoraan niitä koskeviin 
politiikan aloihin. Tähän mennessä 
on solmittu yhteensä 14 
kumppanuutta, jotka liittyvät muun 
muassa urbaaniin köyhyyteen, 
kulttuuriperintöön ja 

ilmastonmuutokseen 
sopeutumiseen. Osapuolten 
tehtävänä on laatia 

Kuva 2 – EAKR:n rajat ylittävän yhteistyön ohjelmat 2014–
2020 

 

Lähde: Euroopan komissio, alue- ja kaupunkipolitiikan pääosasto 
(raidoitetut alueet ovat yhtäaikaisesti mukana kahdessa tai 
useammassa ohjelmassa).  

https://ec.europa.eu/regional_policy/fi/policy/cooperation/macro-regional-strategies/
https://ec.europa.eu/regional_policy/fi/policy/cooperation/macro-regional-strategies/baltic-sea/
https://ec.europa.eu/regional_policy/fi/policy/cooperation/macro-regional-strategies/danube/
https://ec.europa.eu/regional_policy/fi/policy/cooperation/macro-regional-strategies/adriatic-ionian/
https://ec.europa.eu/regional_policy/fi/policy/cooperation/macro-regional-strategies/alpine/
https://ec.europa.eu/regional_policy/fi/policy/cooperation/european-territorial/
https://ec.europa.eu/futurium/en/urban-agenda
https://ec.europa.eu/futurium/en/urban-agenda
https://ec.europa.eu/futurium/en/urban-agenda
https://ec.europa.eu/futurium/en/urban-agenda
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/graph/poster2014/cbc/eu28_cbc_2014_2020.pdf
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toimintasuunnitelma erityisiin pullonkauloihin puuttumiseksi keskittyen rahoituksen, sääntelyn ja 
tietämyksen parantamiseen. Valmiita toimintapolitiikkoja voidaan ottaa käyttöön kaikkialla EU:ssa, 
ja näin kaupunkeja autetaan hyödyntämään EU:n päätöksentekoa entistä laajemmin.  

Aluepolitiikka vaikuttaa merkittävästi moniin eri osa-alueisiin. Aluepoliittiset investoinnit auttavat 
monien EU:n poliittisten tavoitteiden toteuttamisessa, ja ne täydentävät EU:n politiikkaa esimerkiksi 
koulutuksen, työllisyyden, energian, ympäristön, sisämarkkinoiden, tutkimuksen ja innovaatioiden 
alalla. Alueellisesta rahoituksesta voivat hyötyä yksityishenkilöt, julkisyhteisöt, tietyt yksityisen 
sektorin organisaatiot (erityisesti pienet yritykset), yliopistot, yhdistykset ja kansalais- ja 
vapaaehtoisjärjestöt. Tiivistelmät komission hyväksymistä kaikkia EU:n jäsenvaltioita ja alueita 
koskevista toimintaohjelmista löytyvät täältä.  

EPRS on laatinut ”EU:n rahoitus 2014–2020” -oppaan, jossa esitellään kansalaisille, paikallisille ja 
alueellisille toimijoille ja julkisille tai yksityisille yhteisöille EU:n rahoitusmahdollisuuksien laajaa kirjoa. 
Opas sisältää perustiedot EU:n rahoituslähteistä sekä useita linkkejä, joiden avulla löytyy lisätietoa.  

Kansalaisten odotukset EU:n toiminnasta 
Maaliskuun 2017 Eurobarometri-tutkimus kansalaisten EU:n aluepolitiikkaa koskevasta 
tietoisuudesta ja näkemyksistä antaa hyvän yleiskuvan EU:n kansalaisten suhtautumisesta 
aluepolitiikkaan. Tutkimus perustuu yli 27 000 haastatteluun, ja sen pohjana ovat samasta aiheesta 
vuosina 2010, 2013 ja 2015 tehdyt kyselyt.  

Seuraavassa esitetään joitakin maaliskuun 2017 tutkimuksen keskeisiä havaintoja. 

 Lähes kahdeksan kymmenestä vastaajasta katsoo, että EU:n osarahoittamat hankkeet 
ovat vaikuttaneet myönteisesti heidän asuinkaupunkiinsa tai -alueeseensa. Nousua 
edellisestä, kesäkuussa 2015 tehdystä kyselystä on kolme prosenttiyksikköä. 

 Puolet kaikista vastaajista on kuullut ainakin toisesta EU:n kahdesta kehitysrahastosta 
(Euroopan aluekehitysrahasto ja koheesiorahasto), ja lähes viidennes on kuullut 
molemmista. 

 Vastaajien selkeä enemmistö on sitä mieltä, että EU:n tulisi jatkaa investointeja kaikille 
alueille niiden kehitystasosta riippumatta. 

 Tärkeimpinä aluepoliittisten investointien kohteina pidetään koulutusta, 
terveydenhuoltoa ja sosiaalista infrastruktuuria. Yli 90 prosenttia vastaajista toivoo 
investointeja näille aloille. 

 Lähes neljännes vastaajista sanoo hyötyneensä Euroopan aluekehitysrahaston tai 
koheesiorahaston rahoittamasta hankkeesta. Näin vastanneiden osuus on kasvanut 
neljä prosenttiyksikköä vuoden 2013 jälkeen. 

 Yli puolet vastaajista katsoo, että EU:n rahoittamia hankkeita koskevat päätökset olisi 
tehtävä paikallisella tai alueellisella tasolla. 

Aluepolitiikan merkityksestä EU:n kansalaisille kysely osoittaa, että vastaajien tietämys tästä 
politiikan alasta on suhteellisen korkealla tasolla (puolet vastaajista on kuullut ainakin toisesta 
rahastosta) ja että he tuntevat hyvin aluepolitiikan hyödyt (lähes 80 prosenttia vastaajista sanoo, 
että EU:n osarahoittamilla hankkeilla on ollut paikallisesti myönteinen vaikutus). Tarkempi 
perehtyminen tuloksiin osoittaa kuitenkin, että kansalaisten tietämys aluepolitiikan tarkemmin 
määritellyistä osa-alueista on alhaisemmalla tasolla. Tämä koskee erityisesti kansalaisten tietämystä 
EU:n yhteistyön edistämistä koskevista strategioista. Vain viidesosa vastaajista tietää, että EU:n 
aluepolitiikalla tuetaan eri maiden alueiden välistä yhteistyötä, kuten rajat ylittävää yhteistyötä, ja 
vain 13 prosenttia vastaajista on kuullut Interregistä. Samoin vain vähän yli kolmannes vastaajista 
ilmoittaa kuulleensa EU:n osarahoittamista hankkeista lähialueellaan. Osuus on pysynyt suhteellisen 
tasaisena vuodesta 2010.  

EU:n aluepolitiikan painopisteisteiden osalta vastaajien selkeä enemmistö kannattaa investoimista 
kaikkiin alueisiin, mutta vastauksissa on jäsenvaltiokohtaisia eroja. Unkarissa, Bulgariassa ja 

https://ec.europa.eu/regional_policy/fi/atlas/programmes/
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/Funding_Guide.pdf
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/FLASH/surveyKy/2145
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Slovakiassa vastaajien enemmistö on sitä mieltä, että EU:n tulisi keskittää aluepoliittiset 
investointinsa köyhemmille alueille. Vaikka suurin osa vastaajista kannattaakin kaikkiin alueisiin 
investointia, tietynlaisten alueiden katsotaan ansaitsevan muita enemmän huomiota. Yli 
70 prosenttia vastaajista on sitä mieltä, että etusijalle olisi asetettava korkean työttömyyden alueet, 
52 prosenttia suosii investointeja köyhimpiin kaupunkialueisiin ja 46 prosenttia maaseutu- ja 
vuoristoalueisiin. 

EU:n toimintakehys 
Oikeudellinen kehys 
Aluepolitiikan perussäännöt ja tavoitteet on vahvistettu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen (SEUT) 174–178 artiklassa. Sopimuksen 174 artiklan mukaan yleistavoitteena on 
unionin taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden lujittaminen. Artiklassa 
määrätään, että EU pyrkii vähentämään alueiden välisiä kehityseroja ja heikommassa asemassa 
olevien alueiden jälkeenjääneisyyttä. Lisäksi erityistä huomiota olisi kiinnitettävä maaseutuun, 
teollisuuden muutosprosessissa oleviin alueisiin sekä vakavista ja pysyvistä luontoon tai väestöön 
liittyvistä haitoista kärsiviin alueisiin. Sopimuksen 176 artikla puolestaan käsittelee Euroopan 
aluekehitysrahastoa, jonka tarkoituksena on myötävaikuttaa keskeisimmän alueellisen 
epätasapainon poistamiseen unionissa osallistumalla kehityksessä jälkeen jääneiden alueiden 
kehittämiseen ja rakenteelliseen mukauttamiseen, ja 177 artikla koskee koheesiorahastoa, josta 
rahoitetaan ympäristöhankkeita ja Euroopan laajuisia verkostoja liikenneinfrastruktuurin alalla.  

EU:n koheesiopolitiikkaa koskeva vuosien 2014–2020 lainsäädäntökehys koostuu yhteisistä 
säännöistä, joita ovat asetus (EU) N:o 1303/2013, jossa määritellään Euroopan rakenne- ja 
investointirahastoja koskevat yleiset säännökset (yhteisiä säännöksiä koskeva asetus), ja joukko 
koheesiopolitiikkaan liittyviä rahastoja koskevia erityisasetuksia:   

 asetus (EU) N:o 1301/2013 Euroopan aluekehitysrahastosta ja Investoinnit kasvuun ja 
työpaikkoihin -tavoitetta koskevista erityissäännöksistä (EAKR-asetus) 

 asetus (EU) N:o 1304/2013 Euroopan sosiaalirahastosta 
 asetus (EU) N:o 1300/2013 koheesiorahastosta  
 asetus (EU) N:o 1299/2013 Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen tukemista 

Euroopan aluekehitysrahastosta koskevista erityissäännöksistä ja 
 asetus (EU) N:o 1302/2013 eurooppalaisista alueellisen yhteistyön yhtymistä. 

Rahoituspuitteet 
Monivuotinen rahoituskehys (MRK) on EU:n pitkän aikavälin budjetti. Siinä asetetaan EU:n menojen 
enimmäismäärät yhteensä ja alakohtaisesti ainakin viideksi vuodeksi. Viime aikoina monivuotiset 
rahoituskehykset on yleensä tehty seitsemän vuoden jaksoille. EU:n kokonaismenojen lisäksi 
asetuksella säädellään avainalojen menoja. Se kattaa myös erityisrahoitusvälineet, joiden avulla EU 
voi reagoida odottamattomiin tarpeisiin ja muuttuviin olosuhteisiin.  

EU:n aluepolitiikkaan varatun rahoituksen määrä kaudella 2014–2020 on noin 350 miljardia euroa, 
joka vastaa lähes kolmannesta EU:n talousarvion kokonaismäärästä. Rahoitus jaetaan ensisijaisesti 
kolmen rahaston, Euroopan aluekehitysrahaston, koheesiorahaston ja Euroopan sosiaalirahaston, 
kautta. Näiden rahastojen alaiset toimet muodostavat yhdessä EU:n koheesiopolitiikan, ja niihin 
sovelletaan yhteisiä rahoitusta, ohjelmasuunnittelua, seurantaa, arviointia ja teknistä tukea koskevia 
sääntöjä. Aluepoliittisiin toimiin on saatavilla lisätukea myös Euroopan maaseudun kehittämisen 
maatalousrahastosta ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta. Näistä viidestä rahastosta käytetään 
yhteisnimitystä Euroopan rakenne- ja investointirahastot (ERI).  

Euroopan aluekehitysrahaston budjetti vuosiksi 2014–2020 on 196 miljardia euroa. Se on viidestä 
ERI-rahastosta suurin ja vastaa 43,2 prosenttia ERI-rahastojen kokonaisrahoituksesta. Vuonna 1975 
perustetun EAKR:n päätavoite on ollut alusta asti sama: tukea kehityksessä jälkeen jääneiden 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:12008E174
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:12008E176
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:12008E177
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:32013R1303
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:32013R1301
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:32013R1304
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:32013R1300
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:32013R1299
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:32013R1302
https://www.consilium.europa.eu/fi/policies/eu-budgetary-system/multiannual-financial-framework/
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alueiden kehittämistä ja rakenteellista mukauttamista. EAKR:n rahoittamien investointien muodot 
ovat kuitenkin muuttuneet koheesiopolitiikan uudistusten mukaisesti. Viime vuosina rahastosta on 
tullut yksi tärkeimmistä välineistä Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden tukemisessa. Tästä on 
seurannut EAKR:n painopisteiden siirtymä ”kovasta” infrastruktuurista esimerkiksi innovaatioihin, 
vähähiiliseen talouteen ja pk-yritysten kilpailukykyyn tehtäviin investointeihin. Samaan aikaan 
EAKR:n käytettävissä olevat varat ovat lisääntyneet vähitellen EU:n perättäisten laajentumisten 
seurauksena ja unionin köyhimpien alueiden auttamiseen käytetyn tuen tarpeen lisääntyessä. 

Arviolta 95 prosenttia EAKR:n kokonaisrahoituksesta on osoitettu Investoinnit kasvuun ja 
työpaikkoihin -tavoitteeseen. Tällaista tukea annetaan lähinnä kolmentyyppisille alueille: 
vähemmän kehittyneille alueille, joiden BKT asukasta kohden on alle 75 prosenttia EU:n 
keskiarvosta; siirtymäalueille, joiden BKT asukasta kohden on 75–90 prosenttia EU:n keskiarvosta, ja 
kehittyneemmille alueille, joiden BKT asukasta kohden on yli 90 prosenttia EU:n keskiarvosta. Suurin 
osa varoista osoitetaan vähemmän kehittyneille alueille ja siirtymäalueille. Jäljelle jäävät 
5 prosenttia rahoituksesta käytetään tukemaan Euroopan alueellista yhteistyötä rajat ylittävän, 
valtioiden välisen ja alueiden välisen yhteistyön edistämiseksi. Tutkimus ja innovointi, pk-yritysten 
kilpailukyky ja vähähiilinen talous vastaavat yhteensä yli puolta EAKR:n kokonaismäärärahoista ja 
kuuluvat merkittävimpiin rahastosta tuettaviin tavoitteisiin.  

Koheesiorahastosta, jonka varat ovat 63 miljardia euroa, voidaan tukea jäsenvaltioita, joiden 
bruttokansantulo (BKTL) asukasta kohden on vähemmän kuin 90 prosenttia unionin keskiarvosta. 
Rahastoa käytetään suurten ympäristö- ja liikennealan infrastruktuurihankkeiden rahoittamiseen, ja 
sen erityisenä painopisteenä on Euroopan laajuinen liikenneverkko. Toiminnan painopiste on 
säilynyt jokseenkin samana rahaston vuonna 1993 tapahtuneesta perustamisesta lähtien, mutta 
tukikelpoisten maiden määrä on kasvanut vuoden 1993 neljästä jäsenvaltiosta nykyiseen 
viiteentoista. Rahaston tuki kattaa nyt 25,8 prosenttia EU:n väestöstä, kun vuonna 1993 osuus oli 
17 prosenttia. Rahaston osuus EU:n koheesiopolitiikan kokonaisrahoituksesta on kasvanut samalla 
ajanjaksolla 10,8 prosentista 14 prosenttiin. Liikenne- ja energiaverkkoinfrastruktuureihin on 
osoitettu 32 miljardia euroa, mikä vastaa yli puolta koheesiorahaston vuosien 2014–2020 
kokonaisbudjetista. Toiseksi tärkein temaattinen tavoite on ympäristönsuojelu ja resurssitehokkuus. 
Kuvassa 3 esitetään koheesiorahaston ja EAKR:n rahoituksen jäsenvaltiokohtainen kokonaismäärä 
kaudella 2014–2020. 

Vuonna 1957 perustettu Euroopan sosiaalirahasto (ESR) on EU:n vanhin edelleen toimiva rahasto. 
Kaudella 2014–2020 sen kokonaismäärärahat ovat 83,9 miljardia euroa. ESR-asetuksen mukaisesti 
rahasto keskittyy työllisyyden kestävyyden ja laadun parantamiseen, sosiaalisen osallisuuden 
edistämiseen ja köyhyyden torjumiseen, yleissivistävään ja ammatilliseen koulutukseen 
investoimiseen sekä viranomaisten institutionaalisten valmiuksien parantamiseen. ESR-asetuksen 
4 artiklassa määrätään erityisesti, että ainakin 20 prosenttia Euroopan sosiaalirahastosta kussakin 
jäsenvaltiossa saatavasta kokonaisrahoituksesta osoitetaan kuluvalla kaudella sosiaalisen 
osallisuuden edistämiseen ja köyhyyden torjumiseen. Työllisyyden kestävyyden ja laadun 
parantamisen ja koulutukseen investoimisen temaattiset tavoitteet vastaavat yhteensä lähes kahta 
kolmasosaa kaikista ESR:n menoista jäsenvaltioissa. Jäsenvaltiot ovat osoittaneet keskimäärin 
25 prosenttia kaikesta ESR:n kautta saadusta rahoituksesta sosiaalisen osallisuuden edistämiseen, 
mikä on huomattavasti ESR-asetuksessa määrättyä vähimmäistasoa enemmän. 

Vaalikauden 2014–2019 saavutukset 
Kauden 2014–2020 alkuun osui myös uuden koheesiopolitiikan kehyksen käyttöönotto. Yksi 
tärkeimmistä painopisteistä nykyisen ohjelmakauden kahden ensimmäisen vuoden aikana olikin se, 
että komissio viimeisteli yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa kunkin jäsenvaltion 
kumppanuussopimuksen sisällön. Kumppanuussopimuksessa määritetään kunkin jäsenvaltion 
ERI-rahastojen varojen käyttöä koskeva strategia ja toimenpideohjelmat, joissa eritellään se, kuinka 
rakennerahastoja käytetään ja montako sidosryhmää on mukana. EU-varojen hallinnointi ja 
sijoittaminen edellyttävät toimivaa paikallista ja kansallista hallintoa. Siksi prosessiin on sisältynyt 

https://ec.europa.eu/regional_policy/fi/policy/themes/low-carbon-economy/
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/what/glossary/t/thematic-objectives
https://ec.europa.eu/regional_policy/fi/policy/what/glossary/p/partnership-agreement
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myös toimenpiteitä, joilla kehitetään jäsenvaltioiden hallinnollisia valmiuksia. Niiden tukena on ollut 
muun muassa rakenneuudistusten tukiohjelma. Ohjelmalla tuetaan kansallisia viranomaisia 
uudistusten toteuttamisessa. Täytäntöönpanoprosessia on helpotettu yleisesti myös muilla toimilla, 
kuten koontiasetuksella. Asetuksella yksinkertaistettiin alakohtaisia varainhoitoa koskevia 
säännöksiä, jotka on esitetty useissa monivuotisia ohjelmia koskevissa säädöksissä.  

EU on tarjonnut vankan perustan yhteisten hankkeiden käynnistämiselle ja toiminut sen 
varmistamiseksi, että aluepolitiikalla voidaan vastata nopeasti ja tehokkaasti uusiin haasteisiin, kun 
niitä ilmenee. EU:n aluepolitiikan joustavuus kävi ensimmäisiä kertoja ilmi Kreikkaa koskevien 
erityistoimenpiteiden käyttöönoton yhteydessä, kun Kreikka tarvitsi kiireellisesti lisätukea vuonna 
2015. Vuoden 2015 muuttoliikekriisin yhteydessä taas komissio toimi läheisessä yhteistyössä kriisin 
kohteeksi joutuneiden jäsenvaltioiden kanssa niiden ERI-ohjelmien sopeuttamiseksi hätätilanteista 
selviytymiseksi ja muuttajien kotouttamisen tukemiseksi. Muita kaudella 2014–2020 kiireellistä 
reagointia edellyttäneitä haasteita ovat olleet säähän liittyvät luonnonkatastrofit. EU on ottanut 
käyttöön erityistoimenpiteitä lisäavun tarjoamiseksi luonnonkatastrofeista kärsineille jäsenvaltioille. 

EU on myös käynnistänyt useita keskeisiä aluepoliittisia aloitteita. Kauden 2014–2020 
koheesiopolitiikan kehyksessä 
painotettiin EU:n politiikan 
urbaania ulottuvuutta, ja 
kaupunkipolitiikka on ollut 
korkealla EU:n asialistalla. Tämä 
on johtanut Amsterdamin 
julkilausuman hyväksymiseen ja 
vuonna 2016 EU:n 
kaupunkiagendan 
käyttöönottoon. Monitasoisessa 
kumppanuuksiin perustuvassa 
työskentelytavassa jäsenvaltiot, 
kaupungit, komissio ja muut 
sidosryhmät ratkovat 
yhteistyössä kaupunkeja 
koskevia kysymyksiä. Euroopan 
alueellisen yhteistyön ohjelman 
(Interreg) 25-vuotisjuhlallisuudet 
tarjosivat mahdollisuuden 
arvioida alalla tapahtunutta 
edistystä. Komissio järjesti osana 
tätä prosessia rajat ylittävän 
arvioinnin, jossa selvitettiin raja-
alueilla vallitsevia oikeudellisia ja 
hallinnollisia esteitä. Selvityksen 
tuloksia käytettiin myös Kasvun 
ja yhteenkuuluvuuden 
edistäminen EU:n raja-
alueilla -tiedonannossa, jossa 
esitettiin joukko alaa koskevia suosituksia. Samaan aikaan useat jäsenvaltiot ovat tehneet 
yhteistyötä rajanylisen mekanismin kehittämiseksi. Molemmat prosessit johtivat lopulta komission 
ehdotuksen julkaisuun vuonna 2018.  

Makroalueelliset strategiat ovat erityinen alueellisen yhteistyön muoto, jossa laajemmalla 
maantieteellisellä alueella sijaitsevat valtiot etsivät yhdessä ratkaisuja yhteisiin haasteisiin. Tämä 
yhteistyön muoto on saanut tällä ohjelmakaudella lisäpontta kahden uuden strategian 
käynnistämisestä. Vuonna 2014 käynnistettiin Adrian- ja Joonianmeren aluetta koskeva strategia ja 

Kuva 3 – Koheesiorahaston ja EAKR:n jakamat varat vuosina 
2014–2020 

 

Lähde: Euroopan komissio. 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/funding-opportunities/funding-programmes/overview-funding-programmes/structural-reform-support-programme-srsp_fi
https://www.consilium.europa.eu/fi/press/press-releases/2018/07/16/omnibus-regulation-simpler-rules-for-use-of-eu-funds-adopted/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:32015R1839
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:32015R1839
https://www.consilium.europa.eu/fi/press/press-releases/2017/06/26/eu-support-natural-dissasters/
https://ec.europa.eu/futurium/en/urban-agenda
https://ec.europa.eu/futurium/en/urban-agenda
https://ec.europa.eu/regional_policy/fi/information/publications/communications/2017/boosting-growth-and-cohesion-in-eu-border-regions
https://ec.europa.eu/regional_policy/fi/information/publications/communications/2017/boosting-growth-and-cohesion-in-eu-border-regions
https://ec.europa.eu/regional_policy/fi/information/publications/communications/2017/boosting-growth-and-cohesion-in-eu-border-regions
https://ec.europa.eu/regional_policy/fi/information/publications/communications/2017/boosting-growth-and-cohesion-in-eu-border-regions
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:52018PC0373
https://ec.europa.eu/regional_policy/fi/policy/cooperation/macro-regional-strategies/
https://ec.europa.eu/regional_policy/fi/policy/cooperation/macro-regional-strategies/adriatic-ionian/
https://ec.europa.eu/regional_policy/fi/funding/available-budget/
https://ec.europa.eu/regional_policy/fi/funding/available-budget/
https://ec.europa.eu/regional_policy/fi/funding/available-budget/
https://ec.europa.eu/regional_policy/fi/funding/available-budget/
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vuonna 2015 Alppien aluetta koskeva strategia. Prosessia tukivat useat komission julkaisemat 
kertomukset, joissa seurattiin makroalueellisten strategioiden täytäntöönpanoa vuonna 2016 ja 
viimeksi tammikuussa 2019. Kaudella 2014–2020 käynnistettiin myös kiinnostava EU:n syrjäisimpiin 
alueisiin liittyvä aloite. Komissio antoi lokakuussa 2017 tiedonannon, jossa esitettiin uusi strategia 
näille yhdeksälle alueelle. Ajatuksena on luoda uusi ja entistä vahvempi kumppanuus, jonka avulla 
EU:n politiikassa voidaan ottaa entistä paremmin huomioon käytännön todellisuus ja kyseisiä 
alueita voidaan auttaa vastaamaan korkean työttömyyden ja ilmastonmuutokselle altistumisen 
kaltaisiin haasteisiin.  

Parlamentin merkittävimmät panokset 
Parlamentti on kuluneella vaalikaudella työskennellyt tiiviisti useiden edellä mainittujen aloitteiden 
parissa. Vaalikaudella 2014–2019 aluekehitysvaliokunta (REGI) laati 16 lainsäädäntömietintöä 
yhteispäätösmenettelyä noudattaen ja 25 lausuntoa parlamentin muiden valiokuntien käsittelemiin 
asioihin. Lisäksi valiokunta otti kantaa useisiin EU:n aluepolitiikkaan liittyviin aiheisiin laatimalla 
29 mietintöä, jotka eivät liittyneet lainsäädäntöön. 

Osana tätä työtä parlamentti on tehnyt läheistä yhteistyötä komission kanssa ja esittänyt tarkistuksia 
useisiin aluepolitiikkaa koskeviin komission ehdotuksiin. Samoin se on toiminut yhdessä neuvoston 
kanssa sopiessaan säädöstekstien lopullisista versioista. Näitä lainsäädäntömenettelyjä ovat: 

 Asetuksen N:o 1303/2013 muuttaminen Kreikkaa koskevien 
erityistoimenpiteiden osalta. Kreikkaa kohdanneen kriisin jälkeen BKT pieneni 
nopeasti kaikilla Kreikan alueilla. Yhdistettynä maksuvalmiusvajeeseen, julkisten 
varojen puutteeseen ja ennennäkemättömään pakolaiskriisiin tilanne johti useiden 
hankkeiden keskeytymiseen. Hankkeita ei voitu viedä loppuun, sillä ne eivät täyttäneet 
rahoitusehtoja. Parlamentti ja neuvosto sopivat vuonna 2016 ylimääräisistä Kreikkaa 
koskevista erityisrahoitustoimenpiteistä, joilla estettiin koheesiorahaston varojen 
menetys ohjelmakaudella 2007–2013 ja mahdollistettiin hankkeiden käynnistäminen 
nykyisellä kaudella (2014–2020), erityisesti vuosina 2015 ja 2016. Muutos mahdollisti 
Investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin -tavoitteeseen ohjelmakaudella 2014–2020 
liittyvien koheesiopolitiikan toimenpideohjelmien ja Euroopan meri- ja 
kalatalousrahastosta tuettujen ohjelmien täydentävän ennakkorahoituksen Kreikassa, 
jolloin maan käyttöön saatiin yhteensä kahden miljardin euron lisärahoitus. 
Toimenpiteiden avulla EU:n varoja voitiin vapauttaa Kreikan käyttöön nopeammin, 
yksinkertaisemmin ja tehokkaammin ilman että EU:n talousarvioon kohdistui 
ylimääräisiä kuluja.  

 Erityistoimenpiteet, jotka koskevat lisätuen antamista luonnonmullistuksista 
kärsiville jäsenvaltioille. Viime vuosina useissa EU:n jäsenvaltioissa on sattunut 
luonnonkatastrofeja, kuten maanjäristyksiä, tulvia ja maastopaloja. Kun yhteisiä 
säännöksiä koskevan asetuksen 120 artiklaan lisättiin uusi kohta vuonna 2017 annetulla 
asetuksella, jäsenvaltiot saivat mahdollisuuden erillisen toimintalinjan perustamiseen 
EAKR:n tukemille jälleenrakennustoimille toimenpideohjelman sisällä, korkeintaan 
95 prosentin yhteisrahoitusosuudella. Uudet säännökset ovat mahdollistaneet 
operaatioiden rahoittamisen heti katastrofin jälkeen ennen toimenpideohjelman 
muuttamista. Parlamentin päätöslauselmassa tekstiä muutettiin sen varmistamiseksi, 
että tällaisiin operaatioihin osoitetut varat eivät ylittäisi viittä prosenttia yksittäiselle 
jäsenvaltiolle Euroopan aluekehitysrahastosta kaudella 2014–2020 osoitetuista 
määrärahoista.  

 Rakenneuudistusten tukiohjelma. Rakenneuudistusten tukiohjelman ehdotettu 
budjetti vuosiksi 2017–2020 on 142,8 miljoonaa euroa. Ohjelmalla on tarkoitus edistää 
institutionaalisia, hallinnollisia ja kasvua edistäviä rakenneuudistuksia jäsenvaltioissa 
antamalla viranomaisille tukea ja teknistä apua toimielinten, hallinnon ja julkishallinnon 
uudistamiseen. Asetuksen lopullisessa versiossa on otettu huomioon monia 

https://ec.europa.eu/regional_policy/fi/policy/cooperation/macro-regional-strategies/alpine/
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/cooperate/macro_region_strategy/pdf/report_implem_macro_region_strategy_fi.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:52019DC0021
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/100/outermost-regions-ors-
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/100/outermost-regions-ors-
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/communications/2017/un-partenariat-privilegie-renouvele-et-renforce-avec-les-regions-ultraperipheriques
https://www.europarl.europa.eu/committees/fi/regi/home.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/0160(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/0160(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0384(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0384(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/0263(COD)&l=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:32017R0825
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parlamentin ja neuvoston esittämiä näkemyksiä. Koheesio on lisätty ohjelman yleisiin 
tavoitteisiin, ja kansallisten viranomaisten määritelmää on laajennettu kattamaan 
alueellis- ja paikallistasot. Lisäksi käyttöön on otettu vuosittainen toimintasuunnitelma 
ja vaatimus vuosittaisen seurantakertomuksen toimittamisesta parlamentille ja 
neuvostolle.  

 Koontiasetuksella uudistettiin yleisiä varainhoitosääntöjä ja alakohtaisia 
varainhoitosääntöjä, jotka on esitetty 15:ssä monivuotisia ohjelmia koskevassa 
säädöksessä. Mukana oli muun muassa parannuksia yksinkertaistettujen 
kustannusvaihtoehtojen käyttöön. Ehdotuksessa esitettiin myös useita keinoja 
talousarvion joustavuuden parantamiseksi. Näitä olivat esimerkiksi Euroopan unionin 
solidaarisuusrahaston (EUSR) varojen käyttöönoton yksinkertaistaminen 
mahdollistamalla itsenäinen määrärahasiirto varauksesta kyseiseen budjettikohtaan, 
mikä antaisi EU:lle mahdollisuuden nopeampaan kriisinhallintaan. Sekä parlamentti että 
neuvosto kuitenkin hylkäsivät tämän ehdotuksen. Parlamentin ensimmäisessä 
käsittelyssä päätettiin, että varojen käyttöönoton tulisi jatkossakin tapahtua 
lisätalousarvioesityksen avulla ja budjettivallan käyttäjän valvontaoikeus olisi 
säilytettävä.  

Lainsäädäntöasioiden lisäksi parlamentti otti kantaa useisiin aluepoliittisiin kysymyksiin laatimalla 
29 muuta kuin lainsäädäntöä koskevaa päätöslauselmaa. Näin parlamentti toi huomiota tärkeiksi 
katsomilleen asioille. Alla on esitetty muutamia tällaisia kannanottoja. 

 Vuonna 2015 parlamentin valiokunta-aloitteisessa päätöslauselmassa EU:n 
politiikkojen urbaanista ulottuvuudesta suhtauduttiin myönteisesti komission 
aloitteeseen edistää EU:n kaupunkiagendaa unionin urbaania ulottuvuutta koskevien 
toimien kehyksenä, jonka avulla EU:n haasteisiin voidaan etsiä urbaaneja ratkaisuja. 
Parlamentti painotti, että paikallistaso olisi otettava tiiviimmin mukaan EU:n 
kaupunkiagendaan toimintapoliittisen syklin kaikissa vaiheissa ja sen pitäisi perustua 
uuteen monitasoiseen hallinnon työskentelymetodiin. Lisäksi parlamentti vaati 
keskitetyn kaupunkipolitiikan yhteyspisteen luomista EU:n tasolla.  

 Parlamentti katsoo, että rajat ylittävä yhteistyö on keskeinen väline raja-alueiden 
kehittämisessä. Siksi se vaati vuonna 2016 antamassaan Euroopan alueellista 
yhteistyötä (ETC) koskevassa päätöslauselmassa komissiota ja jäsenvaltioita antamaan 
alueelliselle yhteistyölle näkyvämmän roolin vuoden 2020 jälkeisessä 
koheesiopolitiikassa ja lisäämään merkittävästi sen talousarviota. Lisäksi parlamentti 
kehotti komissiota ja jäsenvaltioita harkitsemaan puheenjohtajavaltio Luxemburgin 
ehdotusta uuden oikeudellisen välineen luomisesta vuoden 2020 jälkeistä 
koheesiopolitiikkaa varten. Tämän seurauksena komission toukokuussa 2018 
antamassa uutta koheesiopolitiikan kehystä koskevassa ehdotuspaketissa oli mukana 
rajat ylittävää EU:n mekanismia koskeva asetus.  

 Parlamentin vuonna 2016 antamassa Euroopan unionin solidaarisuusrahastoa 
koskevassa päätöslauselmassa suhtauduttiin myönteisesti välineen vuonna 2014 
tehtyyn uudistamiseen mutta kehotettiin komissiota lyhentämään rahoitushakemusten 
käsittelyn määräaikoja kuudesta neljään viikkoon, sallimaan yhteiset hakemukset 
jäsenvaltioilta, joihin sama luonnonkatastrofi vaikuttaa, ja harkitsemaan 
ennakkomaksuja koskevan kynnysarvon korottamista 10 prosentista 15 prosenttiin. 
Komission vuonna 2017 julkaisemassa vuosikertomuksessa solidaarisuusrahaston 
vuoden 2016 toiminnasta kiinnitettiin huomiota jälkimmäiseen kohtaan ja todettiin, 
että ennakkomaksujen kynnysarvon korottaminen voisi parantaa 
solidaarisuusrahaston reagointikykyä.  

 Vuonna 2017 antamassaan päätöslauselmassa yhteenkuuluvuuden ja kehityksen 
edistämisestä EU:n syrjäisimmillä alueilla parlamentti esitti huolensa siitä, että SEUT-
sopimuksen 349 artiklaa ei ole pantu kokonaisuudessaan täytäntöön, ja kehotti 
komissiota esittämään toimintasuunnitelman johdonmukaisen ja tehokkaan 

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0282A(COD)&l=en
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/thefunds/fin_inst/pdf/simpl_cost_fi.pdf
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/thefunds/fin_inst/pdf/simpl_cost_fi.pdf
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/fi/sheet/97/the-solidarity-fund
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/fi/sheet/97/the-solidarity-fund
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2015-0307_FI.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2015-0307_FI.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0321_FI.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0321_FI.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0464_FI.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0316_FI.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0316_FI.html
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syrjäisimpiä alueita koskevan strategian täytäntöönpanolle. Parlamentti painotti 
tarvetta tukea paremmin maataloustuotannon monipuolistamista syrjäisimmillä 
alueilla. Se kehotti ottamaan syrjäisimpien alueiden erityispiirteet huomioon 
kauppaneuvotteluissa ja pyysi komissiota harkitsemaan kestävän kalastuksen 
tukijärjestelmän perustamista syrjäisimpiä alueita varten. Tässä parlamentti näki myös 
mahdollisuuksia kestävälle siniselle kasvulle.  

 Vuonna 2017 antamassaan päätöslauselmassa alueiden käyttöön ottamista 
koheesiopolitiikan välineistä väestörakenteen muutokseen varautumiseksi 
parlamentti vaati EU:n välineiden tehokkaampaa käyttöä ja parempaa koordinointia, 
jotta voitaisiin varmistaa kattavampi lähestymistapa väestörakenteen muutokseen, 
kehotti komissiota ehdottamaan väestörakenteen muutoksia koskevaa strategiaa ja 
vaati myös EU:n nykyisten politiikkojen arviointia. Parlamentti totesi, että vuoden 2020 
jälkeisessä koheesiopolitiikassa olisi kiinnitettävä huomiota erityisaseman antamiseen 
alueille, jotka kärsivät väestöön liittyvistä haitoista, ja painotti, että koheesiopolitiikalla 
olisi oltava näkyvämpi rooli väestörakenteen muutoksiin liittyviin haasteisiin vastaavien 
alueiden tukemisessa. 

 Vuonna 2017 parlamentti hyväksyi päätöslauselman EU:n koheesiopolitiikan 
rakentamisesta vuoden 2020 jälkeen. Parlamentin päätöslauselmassa painotettiin 
tarvetta varhaiselle valmistautumiselle ja selkeälle oikeudelliselle kehykselle, jotta EU:n 
rahoittamat ohjelmat eivät viivästyisi kaudella 2021–2027. Parlamentti piti olennaisen 
tärkeänä, että koheesiopolitiikkaan osoitetaan riittävät määrärahat ja että Yhdistyneen 
kuningaskunnan oletetun unionista eroamisen seuraukset eivät heikentäisi tätä 
politiikkaa. Parlamentti vastusti painokkaasti skenaarioita, joissa EU:n koheesiopoliittisia 
ponnisteluja vähennettäisiin. Se painotti tarvetta viestinnän parantamiseen sekä 
innovatiivisen vähähiilisen paikallisen kehityksen ja vahvan kaupunkiulottuvuuden 
tärkeyttä EU:n politiikassa. Parlamentti totesi päätöslauselmassaan myös, että 
työttömyyden torjuminen on yhä keskeinen prioriteetti. Koheesiopolitiikassa olisi 
edelleen huolehdittava haavoittuvista ja syrjäytyneistä ryhmistä, puututtava kasvavaan 
eriarvoisuuteen ja edistettävä solidaarisuutta koulutukseen ja kulttuuriin 
kohdennettujen investointien välityksellä. 

 Vuonna 2018 parlamentti hyväksyi päätöslauselman komission seitsemännestä 
koheesiokertomuksesta. Päätöslauselmassa parlamentti katsoi, että koheesiopolitiikan 
on katettava jatkossakin kaikki unionin alueet riittävällä tavalla. Se kannatti voimakasta 
temaattista keskittymistä rajalliseen määrään painopisteitä ja katsoi, että ERI-rahastoja 
olisi hyödynnettävä mahdollisimman tehokkaasti, jotta unioni voisi täyttää Pariisin 
ilmastosopimuksen mukaiset sitoumuksensa. Parlamentti totesi, että koheesiopolitiikka 
voi osaltaan vastata uusiin haasteisiin, kuten turvallisuuteen ja pakolaisten 
kotouttamiseen kansainvälisessä suojelussa. Päätöslauselma sisälsi useita muitakin 
ehdotuksia koheesiopolitiikan yksinkertaistamiseksi. 

Parlamentin kahdeksannen vaalikauden saavutuksiin ja työn tuloksiin kuuluu myös monia muita 
aluepolitiikan alan toimia: 

 Jäsennelty vuoropuhelu Espanjan ja Portugalin kanssa. Neuvosto totesi 
heinäkuussa 2016, että Espanja ja Portugali eivät olleet toteuttaneet tehokkaita toimia, 
joilla ne korjaisivat liialliset alijäämänsä. Parlamentin kanssa käydyn jäsennellyn 
vuoropuhelun jälkeen komissio ilmoitti aikomuksestaan ehdottaa sitoumusten 
osittaista keskeyttämistä. Jäsennellyn vuoropuhelun kuluessa parlamentin jäsenet 
korostivat, että ERI-rahoituksen keskeyttäminen olisi haitallista paitsi Espanjan ja 
Portugalin talouksille myös koko EU:lle. REGI-valiokunnan jäsenet vastustivat ehdotusta 
yksimielisesti. Tämä johti lopulta ehdotuksesta luopumiseen.  

 REGI-valiokunta järjesti vaalikauden aikana useita tapahtumia ja julkisia 
kuulemistilaisuuksia. Niihin kuului yhteiskokouksia alueiden komitean 
COTER-valiokunnan kanssa, mikä vahvisti osaltaan toimielinten välistä yhteistyötä 

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0427_FI.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0254_FI.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0254_FI.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0105_FI.html
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20161107IPR50344/meps-say-no-to-suspending-eu-structural-funds-for-spain-and-portugal
https://cor.europa.eu/en
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muun muassa kaupunkiagendaa koskevissa asioissa. Tämän seurauksena REGI-
valiokunta ja COTER-valiokunta antoivat yhteisen lausuman Amsterdamin 
julkilausuman edistämisestä. REGI-valiokunta on myös tehnyt tiivistä yhteistyötä 
useiden sidosryhmien kanssa keskustellakseen useista tärkeistä aluepolitiikkaan 
liittyvistä aiheista.  

Nykyisen koheesiopolitiikan kehyksen sääntöjä sovelletaan vain vuoteen 2020 asti, joten keskustelu 
vuoden 2020 jälkeisen koheesiopolitiikan muodosta on jo käynnistynyt. Komissio hyväksyi 
23. toukokuuta 2018 joukon lainsäädäntöehdotuksia, joilla määriteltiin koheesiopolitiikan 
lainsäädännöllinen kehys kaudelle 2021–2027. Näiden lainsäädäntöehdotusten tavoitteena on 
koheesiopolitiikan nykyaikaistaminen räätälöidymmällä aluekehitystä koskevalla lähestymistavalla 
sekä yksinkertaisemmalla ja joustavammalla kehyksellä. Mukana ovat seuraavat neljä asetusta: 

 ehdotus yhteisiä säännöksiä koskevaksi asetukseksi, jossa vahvistetaan yhteiset 
seitsemää yhteistyöhön perustuvan hallinnoinnin piiriin kuuluvaa EU:n tason rahastoa 
koskevat säännöt 

 ehdotus asetukseksi Euroopan aluekehitysrahastosta ja koheesiorahastosta 
 ehdotus asetukseksi Euroopan alueellisen yhteistyön tavoitetta koskevista 

erityissäännöksistä 
 ehdotus asetukseksi rajanylisissä tilanteissa esiintyvien oikeudellisten ja hallinnollisten 

esteiden poistamismekanismista. 
Parlamentti on vahvistanut ensimmäisen käsittelyn kantansa kuhunkin neljästä ehdotuksesta. 
Keskustelua niistä jatketaan parlamentin, komission ja neuvoston välisten trilogineuvottelujen 
puitteissa. Prosessi on alkuvaiheessa, ja jatko riippuu siitä, miten uusi parlamentti ja muut 
toimielimet päättävät edetä asiassa. 

Tulevaisuuden mahdollisuudet 
Edellä mainituissa neljässä lainsäädäntöehdotuksessa tarkoituksena on keskittää voimavarat viiteen 
toimintapoliittiseen tavoitteeseen:  

 älykkäämpi Eurooppa innovoinnin, digitalisoinnin, talouden muutoksen ja pienten ja 
keskisuurten yritysten tuen avulla  

 vihreämpi hiilineutraali Eurooppa, jossa pannaan täytäntöön Pariisin sopimus ja 
investoidaan energiakäänteeseen, uusiutuviin energialähteisiin ja ilmastonmuutoksen 
torjuntaan  

 yhteenliitetympi Eurooppa, jossa on strategiset liikenne- ja digitaaliset verkostot  
 sosiaalisempi Eurooppa, joka panee täytäntöön Euroopan sosiaalisten oikeuksien 

pilarin ja tukee laadukasta työllisyyttä, koulutusta, osaamista, sosiaalista osallisuutta ja 
terveydenhuollon yhdenvertaista saatavuutta  

 lähempänä kansalaisiaan oleva Eurooppa, joka tukee paikallisesti johdettuja 
kehitysstrategioita ja kestävää kaupunkikehitystä koko EU:n alueella. 

Komission ehdotusten mukaan vuoden 2020 jälkeisen koheesiopolitiikan puitteissa on jatkossakin 
investoitava kaikkiin EU:n alueisiin kolmen alueluokan (vähemmän kehittyneet alueet, 
siirtymäalueet ja kehittyneemmät alueet) pohjalta. Varojen kohdennusmenetelmän perusteena on 
vielä suurelta osin BKT asukasta kohden, mutta alueluokkien määrittelyyn käytettyjä 
prosenttiosuuksia on tarkistettu. Uusia perusteita on lisätty (nuorisotyöttömyys, matala 
koulutustaso, ilmastonmuutos sekä maahanmuuttajien vastaanotto ja kotouttaminen) vastaamaan 
entistä paremmin käytännön tilanteita. Syrjäisimmät alueet saavat jatkossakin EU:lta erityistä tukea, 
ja koheesiopolitiikalla tuetaan paikallisesti johdettuja kehitysstrategioita. Koheesiopolitiikan 
kaupunkiulottuvuutta on vahvistettu. Euroopan aluekehitysrahastossa 6 prosenttia määrärahoista 
on varattu kestävään kaupunkikehitykseen, ja kaupunkiviranomaisia varten on perustettu 
eurooppalainen kaupunkialoite, uusi verkostoitumista ja valmiuksien kehittämistä edistävä 
ohjelma. On tärkeää varmistaa kaikilta osin täydentävyys ja koordinointi uuden ja parannetun 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:52018PC0375
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:52018PC0372
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:52018PC0374
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:52018PC0373
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uudistusten tukiohjelman kanssa. Eurooppalaisen ohjausjakson yhteydessä laaditut maakohtaiset 
suositukset otetaan huomioon kaksi kertaa budjettikauden aikana.  

Koska muuttoliike- ja turvapaikka-asioissa on kiireellinen tarve lisätuelle, alan rahastot on liitetty 
uusissa asetuksissa aluepoliittiseen kehykseen. Turvapaikka-, maahanmuutto- ja 
kotouttamisrahasto keskittyy muuttajien lyhyen aikavälin tarpeisiin heti saapumisen jälkeen, ja 
koheesiopolitiikalla tuetaan heidän integrointiaan yhteiskuntaan ja työelämään. Tämä helpottaa 
synergiaetujen luomista EU:n muiden välineiden ja rahastojen, kuten yhteisen maatalouspolitiikan, 
Horisontti Eurooppa -puiteohjelman, Life-ohjelman ja Erasmus+ -ohjelman kanssa. 

Alueiden välistä ja rajat ylittävää yhteistyötä voidaan lisäksi helpottaa uudella toimenpiteellä, jonka 
ansiosta alueet voivat käyttää osan omista määrärahoistaan hankkeiden rahoittamiseen yhdessä 
jonkin toisen EU:n alueen kanssa. Alueet, joilla on yhteensopivia ”älykkään erikoistumisen” etuja 
puolellaan, saisivat muita enemmän tukea yleiseurooppalaisten keskittymien rakentamiseen 
ensisijaisilla aloilla, joita ovat esimerkiksi massadata, kiertotalous, kehittynyt valmistus ja 
kyberturvallisuus. Valvonnan ja tarkastusten yksinkertaistamisesta on myös tehty useita ehdotuksia.  

EU:n rahoittamia hankkeita koskevaa viestintää on tarvetta yksinkertaistaa. On kehitettävä yhteinen 
brändi, joka kattaa kaikki EU:n rahastot, keskitetty portaali, jossa esitellään kaikki yrityksille tarjolla 
olevat rahoitusmuodot, ja yhteinen komission ylläpitämä hanketietokanta. Lisäksi EU:n ja 
kansalaisten lähentämiseksi on annettava entistä enemmän painoarvoa sille, että koheesiopolitiikan 
myönteisistä tuloksista viestitään tehokkaammin. 
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