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Paving the way for a more territorial cohesion policy after 2020 -
seminaari Brysselissä 28.3.2017  

Council of European Municipalities and Regions järjesti 28.3.2017 Brysselissä tilaisuuden, jossa kes-

kusteltiin EU:n koheesiopolitiikan tulevaisuudesta vuoden 2020 jälkeiselle ajalle keskittyen erityi-

sesti koheesiobudjettiin, EU:n rahoituskehysneuvotteluiden aikatauluun ja alueiden asemaan tule-

van ohjelmakauden sisältöä suunniteltaessa. 

Koheesiopolitiikkaan lisää rahoitusinstrumentteja, vähemmän avustuksia 

Tilaisuuden keynote-puheen pitänyt Euroopan komission varapuheenjohtaja Jyrki Katainen pe-

räänkuulutti eurooppalaisilta alueilta nykyistä aktiivisempaa osallistumista EU:n tulevaisuutta kos-

kevaan keskusteluun. Kataisen mukaan koheesiopolitiikan jatkaminen vuoden 2020 jälkeiselle ajalle 

on poliittisesti järkevää alueiden välisten (taloudellisten) erojen kaventamiseksi ja sosiaalisen hyvin-

voinnin lisäämiseksi. Katainen nosti esiin myös nykykomission tavoitteen jatkaa byrokratian ja hal-

linnollisen taakan vähentämistä.  

Tulevalla ohjelmakaudella koheesiopolitiikassa tulee kuitenkin Kataisen mukaan etsiä nykyistä 

enemmän synergioita eri rahoitusinstrumenttien välille ja vahvistaa koheesiopolitiikkaa talouden 

rakenteellisten reformien edistämisessä. Britannian EU-ero tulee viemään EU:n tulevasta budjetista 

merkittävän osan, minkä vuoksi Katainen toivoi uudelle rahoituskaudelle nykyistä luovempia rahoi-

tusratkaisuja ja enemmän eri instrumenttien yhteistoimivuutta (esim. Euroopan strategisten inves-

tointien rahaston ja aluekehitysrahaston synergiat). Suurin osa koheesiorahoituksesta myös jaetaan 

jatkossa rahoitusinstrumenttien kautta avustusten sijaan. Kataisen mukaan ESIR:iä voitaisiin hyö-

dyntää myös nykyistä tehokkaammin, mikäli jäsenvaltioilta löytyisi sisäisesti enemmän poliittista 

tahtoa ja vastaanottavaisuutta sekä ymmärrystä eri rahoituslähteiden yhdistämisen eduista.  

Aluekomissaari Corina Crețun kabinettipäällikkö Nicola De Michelis katsoi koheesiopolitiikassa 

olevan tarvetta kaventaa koheesiorahoituksen fokusta nykyisestä. De Michelis nosti esimerkiksi inf-

rastruktuurihankkeet, joita tällä hetkellä voidaan rahoittaa mm. aluekehitysrahaston, Verkkojen Eu-

rooppa -instrumentin tai strategisten investointien rahaston kautta. De Michelisin mukaan rahasto-

jen ”sektoreita” tulisi kaventaa turhien päällekkäisyyksien poistamiseksi.  

Europarlamentaarikko ja koheesiopolitiikan tulevaisuuden oma aloite-esittelijä Kerstin Westphal 

huomautti alue- ja paikallishallinnolla olevan enemmän tarvetta avustuksille kuin rahoitusinstru-

menteille, jotka Westphalin mukaan sopivat paremmin suurten projektien rahoittamiseen. Euroo-

pan komission työllisyyden pääosaston investointiosaston johtaja Andriana Sukova-Tosheva 

näki vastauksessaan Westphalille avustusten sopivan erityisesti henkilökeskeisiin temaattisiin aihei-

siin, kuten työllisyys- ja koulutuskysymyksiin, joiden osalta investointien ennakoitua ja toteutunutta 

tuottoa on vaikea laskea.   

Sukova-Tosheva nosti lisäksi esiin kysymyksen seuraavan rahoituskauden pituudesta. Nykyinen 7 

vuoden aikajänne on haastava tilanteissa, joissa kesken rahoituskauden nousee esiin yllättäviä, pi-

kaista rahoitusta tarvitsevia tilanteita (kuten turvapaikanhakijoiden määrän äkillinen kasvu). Tällai-

sia ennakoimattomia tilanteita varten koheesiorahoituksessa tulisi olla joustavuutta. Tulevien on-

gelmien ennustamisen vaikeudesta johtuen tarvittavien joustavien instrumentin suunnittelu etukä-

teen on kuitenkin vaikeaa.  
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Sukova-Tosheva lisäsi, ettei BKT hänen näkemyksensä mukaan ole paras mittari koheesiorahoitusta 

jaettaessa, vaan seuraavalle rahoituskaudelle olisi hyvä ottaa mukaan myös muita indikaattoreita. 

 

EU:n budjettineuvotteluiden aikataulu huolettaa  

Europarlamentaarikko ja aluekehitysvaliokunnan jäsen Jan Olbrycht huomautti EU:n seuraavan 

rahoituskehyksen hyvin mahdollisesti myöhästyvän aikataulustaan Brexit-neuvotteluiden vuoksi. 

Toistaiseksi EU-instituutioiden sisälläkään ei Olbrychtin mukaan ole tietoa siitä, suunnitellaanko 

parhaillaan vain 2-5 vuoden tilapäisratkaisua, joka todennäköisesti jatkaisi nykyisen rahoituskehyk-

sen linjoilla, vai varsinaista uutta rahoituskehystä. Koheesiorahoituksen kannalta Brexit aiheuttaa 

myös EU-alueen BKT:n pienentymisen, minkä seurauksena osa alueista siirtyy automaattisesti kor-

keampaan (BKT asukasta kohti yli 75 % EU:n keskiarvosta) kategoriaan, mikäli nykyisestä kolmen 

kategorian järjestelmästä pidetään koheesiopolitiikassa jatkossakin kiinni.   

Europarlamentaarikko ja niinikään aluekehitysvaliokunnan jäsen Lambert Van Nistelrooij yhtyi 

Olbrychtin huoleen seuraavan rahoituskauden neuvotteluiden aikataulusta, joka on nyt jo myöhässä 

suunnitellusta ja jonka etenemisestä parlamentissakaan ei ole tällä hetkellä tarkempaa tietoa.  

 

Koheesiorahoitusta lisää myös kehittyneemmille alueille 

Komission alue- ja kaupunkipolitiikan pääosaston yksikönpäällikkö Judit Torokne Rozsa kan-

natti puheenvuorossaan erityyppisten alueiden tukemista nykyistä tasa-arvoisemmin seuraavalla ra-

hoituskaudella. Torokne Rozsan mukaan nykyisen koheesiopolitiikan puutteena on keskittyminen 

hallinnollisiin alueisiin toiminnallisten alueiden, kuten metropolialuiden, sijaan. Uusien järjestelyi-

den tulisi ottaa paremmin huomioon myös hallinnon monitasoisuus. Judit Torokne Rozsan mukaan 

EU:n uuden kaupunkiagendan ja YK:n kaupunkikehitysohjelman (New Urban Agenda) myötä myös 

kaupunkien ja metropolien asemaa koheesiopolitiikassa tulisi tarkastaa, sillä maaseudun ja kaupun-

kialueiden rahoitusosuudessa asukasta kohden on kohtuuton ero maaseudun hyväksi. 

Josefine Loriz-Hoffman, komission maatalouspääosaston maaseudun kehittämisosaston joh-

taja, puolusti luonnollisesti maaseudun ja syrjäisempien alueiden asemaa, mutta kannatti maaseu-

dun ja kaupunkialueiden yhteyksien vahvistamista seuraavalla rahoituskaudella. Loriz-Hoffman 

myös peräänkuulutti siilomentaliteetin kaatamista rakennerahastojen väliltä erityisesti rahastoja 

hallinnoivien jäsenvaltioiden tasolla.  

Myös tilaisuudessa puhuneet alueiden ja kaupunkien edustajat, kuten Alankomaiden Flevolandin 

alueen alueministeri Michiel Rijsberman ja Toulusen metropolialueen Jean Claude Dardelet 

korostivat, ettei koheesio koske vain köyhempiä alueita, vaan koheesiopolitiikan tulisi myös edistää 

kehittyneempien alueiden globaalia kilpailukykyä, mistä olisi spill-over -ilmiön myötä etua koko EU-

alueelle.  
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Koheesiopolitiikan tuleva ohjelmakausi myös osa EU:n tulevaisuuskeskustelua  

Tilaisuuden alueita edustaneiden tahojen puheenvuoroista sekä komissaari Kataisen keynote-pu-

heesta välittyi vahva viesti, että paikallis- ja aluetason näkemyksiä koheesiopolitiikan tulevaisuu-

desta tarvitaan myös varmistamaan tulevan koheesiopolitiikan legitimiteetti ja aluetason toimeen-

pano. Paikallis- ja aluetasolta tarvitaan myös näkemyksiä onnistuneista ja epäonnistuneista ratkai-

suista. 

Jan Olbrycht veti yhteen tämän näkemyksen koheesiopolitiikan tulevaisuudesta toteamalla, etteivät 

alueet voi kuvitella kaikkien nykyisten ratkaisujen säilyvän ennallaan vuoden 2020 jälkeen. Tämän 

vuoksi paikallistasolta ja alueilta kaivataan realistisia kannanottoja siitä, mitä halutaan seuraavalla 

rahoituskaudella korostaa ja mistä oltaisiin valmiita tinkimään.   
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