Wienin JASPERS-toimisto
aloittaa toimintansa
Euroopan komissio, Euroopan
investointipankki ja Euroopan
jälleenrakennus- ja kehityspankki
avasivat yhdessä alueellisen
JASPERS-toimiston Wieniin. Tämä on
toinen yhteistyökumppaneiden
suunnittelemasta kolmesta
alueellisesta JASPERS-toimistosta,
joista ensimmäinen avattiin
Varsovaan ja kolmas on suunnitteilla
Bukarestiin. Wienin toimisto tukee
Tšekin tasavallan, Unkarin, Slovenian
ja Slovakian viranomaisia
laadukkaiden rakenne- ja koheesiorahastohankkeiden suunnittelussa.
http://www.eib.europa.eu/news/
press/press.asp?press=3274

Rakenne- ja koheesiorahastoohjelmien arvionti
”Indicative guidelines on evaluation
methods: Evaluation during the
programming period” on viides
valmisteluasiakirja aluepolitiikan ja
työllisyyden ja sosiaaliasioiden
pääosastojen yhdessä laatimassa
sarjassa. Asiakirjan tavoitteena on
tarjota metodologista ohjausta
kauden 2007–2013 rakenne- ja
koheesiorahasto-ohjelmien
arviointiin.
http://ec.europa.eu/regional_policy/
sources/docoﬃc/2007/working/
wd5_ongoing_en.pdf

Bridging the Broadband Gap
Noin 70 henkilöä osallistui “Bridging
the Broadband Gap” -konferenssiin,
joka järjestettiin Brysselissä 14.–
15. toukokuuta. Kahden päivän ajan
osallistujat perehtyivät siihen, miten
tieto- ja viestintätekniikkaa voidaan
entistä tehokkaammin käyttää
alueellisen ja paikallisen kehityksen
tukena ja kuinka sen avulla voidaan
parantaa kehityksessä
jälkeenjääneiden alueiden ja
maaseudun houkuttelevuutta.
Osallistujat valitsivat myös ”European
2007 Broadband Project Awards”
-palkintojen voittajat.
http://ec.europa.eu/information_
society/events/broadband_gap_
2007/index_en.htm

Rajat ylittävä yhteistyö
ja raja-alueet
Mission Opérationnelle
Transfrontalière (MOT) -rajaseututoimintayksikkö, järjestää aluepolitiikan
pääosaston tuella eurooppalaisen
konferenssin. Tapahtuma pidetään
Lillessä 8.–9. marraskuuta ja sen
teemana on ”Cross-border territories:
day-to-day Europe”. Yli 800
osallistujan odotetaan ottavan osaa
tapahtumaan, jossa tarkastellaan
rajatylittävään yhteistyöhön liittyviä
poliittisia ja toiminnallisia ongelmia,
sekä yhteistyön tulevaisuutta
Euroopassa.
http://www.espacestransfrontaliers.eu/
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Mukauttaminen – avain koheesiopolitiikan
onnistumiseen
Koheesiopolitiikka on osoittautunut toimivaksi keinoksi edistää alueellista kehitystä ja
lähentymistä EU:ssa. Tulevina vuosina edessä on kuitenkin uusia haasteita, jotka vaativat
keskustelua sen suunnasta.
Nämä ovat tärkeimpiä tuloksia Euroopan komission
30. toukokuuta julkaistusta neljännestä taloudellista
ja sosiaalista koheesiota käsittelevästä raportista.
”Growing Regions, Growing Europe” -raportti tarjoaa
ensimmäisen taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen
arvion laajentuneesta, 27 jäsenvaltiota ja 268 aluetta
käsittävästä unionista.

4. Yhteisön politiikat ja koheesio: Raportti
osoitti, että erilaiset yhteisön politiikat (kuten
tutkimus, kehitys ja innovaatio, maatalous, kilpailu ja valtionapu) auttavat lisäämään koheesiopolitiikan tehokkuutta, mutta että niiden yhteisvaikutusta voitaisiin hyödyntää tulevaisuudessa
entistä paremmin.

Raportti sisältää yksityiskohtaisen analyysin EU:n
alueiden tämänhetkisestä asemasta, jotka arvioidaan
BKT:n, tuottavuuden ja työllisyyden perusteella. Siinä
myös määritetään haasteet, joita jäsenvaltiot ja
alueet joutuvat kohtaamaan tulevina vuosina. Tarjolla
on lisäksi ensimmäinen arvio Euroopan koheesiopolitiikan vaikutuksesta ohjelmakaudella 2000–2006
sekä arvio uuden kauden 2007–2013 valmistelusta.
Raportti on jaettu neljään osaan:

Raportin esitteli EU:n aluepolitiikasta vastaava komissaari Danuta Hübner, jonka mukaan EU:n koheesiopolitiikka on osoittanut kykynsä mukautua muuttuviin olosuhteisiin. Hübner kuitenkin varoitti, että EU
kohtaa tulevalla kaudella edelleen uusia haasteita.
Niihin lukeutuvat väestökato, joka kiihtyy vuoden
2020 vaiheilla ja on jo käynnissä monilla alueilla, globaalien kilpailijoiden aiheuttama lisääntynyt taloudellinen paine, energian kallistuminen, ilmastonmuutos ja sosiaalinen polarisaatio.

1. Taloudellinen, sosiaalinen ja alueellinen tilanne ja suuntaukset EU-27-alueen jäsenvaltioissa ja alueilla: Analyysi osoittaa, että tulojen ja
työllisyyden erot EU:n alueiden välillä ovat kaventuneet viime vuosikymmenen aikana. Etenkin
vanhojen ja uusien jäsenvaltioiden välillä on kuitenkin vielä merkittäviä epäkohtia, jotka tulevat
vaatimaan pitkän aikavälin ponnistuksia.
2. Koheesiopolitiikan vaikutus: Raportissa arvioidaan EU:n koheesiopolitiikalla olevan suora yhteys alueelliseen lähentymiseen ja työllisyyteen.
Koheesiopolitiikan katsotaan kaudella 2000–2006
lisänneen BKT:ta 2,8 prosenttia Kreikassa ja
2,0 prosenttia Portugalissa. Alustavien arvioiden
mukaan kaudella 2007–2013 BKT kasvaa koheesiopolitiikan ansiosta noin 8,5 prosenttia Liettuassa, Latviassa ja Tšekin tasavallassa ja noin
5,5 prosenttia Puolassa.
3. Kansalliset politiikat ja koheesio: Raportti korostaa sitä, että vaikka julkinen investointi on viime vuosina vähentynyt EU:ssa, päätöksenteko ja
julkisten investointien hallinta hajautetaan yhä
enenevässä määrin alueelliselle ja paikalliselle
tasolle. Vuosien 2000 ja 2005 välillä näiden tasojen julkiset kulut kasvoivat 3,6 prosenttia vuodessa, eli nopeammin kuin BKT (1,7 %) ja julkiset kokonaiskulut (2,4 %).

Julkaisemalla neljännen koheesioraportin komissio
pyrkii käynnistämään keskustelun koheesiopolitiikan kehittämisestä sellaiseksi, että se pystyisi vastaamaan tuleviin haasteisiin mahdollisimman tehokkaasti. Vuosina 2007 ja 2008 komissio kehittää
lähestymistapaansa budjetin seurantaan vuosina
2008/2009. 27.–28. syyskuuta järjestettävä koheesiofoorumi tarjoaa ensimmäisen tilaisuuden keskustella näistä seikoista asianomaisten kanssa. Foorumissa keskitytään erityisesti useisiin avainkysymyksiin:
1. Mitä kauden 2007–2013 ohjelmien valmistelusta
saadusta kokemuksesta voidaan oppia?
2. Kuinka hyvin tässä yhteydessä koheesiopolitiikka
pystyy vastaamaan niihin uusiin haasteisiin, joita
Euroopan alueet kohtaavat tulevina vuosina?
3. Kuinka koheesiopolitiikka voi tässä uudessa kontekstissa kehittää edelleen integroitua ja entistä
joustavampaa lähestymistapaa kehitykseen/
kasvuun ja työllisyyteen?
4. Mikä edellisten kysymysten perusteella on arvio
politiikkojen hallintajärjestelmästä kaudelle 2007–
2013?
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoﬃc/
oﬃcial/reports/cohesion4/index_ﬁ.htm
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Alueiden ja kaupunkien mahdollisuuksien vapauttaminen
Epävirallisessa tapaamisessa Leipzigissä 24.–25. toukokuuta Euroopan aluekehityksestä ja kaupunkipolitiikasta vastaavat
ministerit hyväksyivät kaksi merkittävää asiakirjaa, joiden tarkoituksena on vahvistaa alueiden ja kaupunkien asemaa
taloudellisen kasvun ja työllisyyden edistäjinä Euroopassa.
Asiakirjoissa ”Euroopan alueellinen agenda” ja ”Leipzigin peruskirja kestävästä kaupunkikehityksestä” vaaditaan Euroopan alueiden ja kaupunkien moninaisuuden tunnustamista. Alueiden ja kaupunkien halutaan
voivan osallistua entistä paremmin politiikkojen laadintaan EU:n tasolla.
Niiden toivotaan myös kannustavan kestävää kehitystä ja työllisyyden
luomista.

lasketaan perusta uudelle eurooppalaiselle kaupunkipolitiikalle. Peruskirja korostaa kaupunkien merkittävää asemaa: ne tarjoavat kodin yli
60 prosentille Euroopan asukkaista ja tuottavat 75–85 prosenttia EU:n
BKT:stä. Se tuo esiin myös tarpeen tukea kaupunkeja sosiaalisen syrjäytymisen, rakennemuutoksen, ikääntymisen, ilmastonmuutoksen ja liikkuvuuden aiheuttamien ongelmien ratkaisemisessa.

Alueellinen agenda puhuu integroidun alueellisen kehityspolitiikan
puolesta. Alueellisissa asioissa tulisi tulevaisuudessa pyrkiä parempaan
yhteistyöhön ja verkostoitumiseen. Tähän sisältyvät esimerkiksi kestävä
taloudellinen kehitys ja työmarkkinapolitiikat, kaupunkialueiden verkostoituminen keskenään ja nykyaikainen käsitys kaupunki- ja aluekehityksestä, johon osallistuu monenlaisia alueellisia ja paikallisia toimijoita.

Peruskirjassa ministerit esittelevät 2000-luvun ”eurooppalaisen kaupungin” ihannemallin ja sopivat integroidun kaupunkikehityspolitiikan yhteisistä strategioista, joissa keskitytään kaupunkien keskustojen ja vähäosaisten alueiden virkistämiseen, paikallisen talouden ja työmarkkinoiden tukemiseen, puhtaaseen kaupunkiliikenteeseen ja maahanmuuttajien integraatioon.

Leipzigin peruskirjassa EU:n ministerit sopivat ensimmäistä kertaa kaupunkikehityspolitiikan yhteisistä periaatteista ja strategioista. Siten siinä

http://www.bmvbs.de/Anlage/original_995333/Leipzig-Charter-onSustainable-European-Cities-ﬁnal-draft-2-May-2007.pdf

Lisärahoitusta asuntoihin ja alueelliseen innovaatioon
Toukokuun 10. päivä Euroopan parlamentti hyväksyi kaksi aluepoliittista valiokunta-aloitteista raporttia, joissa pyydetään
lisärahoitusta asuntoja ja alueellista innovaatiota varten.
Ensimmäinen, Alfonso Andrian (ALDE, Italia) laatima raportti käsittelee
kasvavaa vaikeutta löytää kunnollisia, kohtuuhintaisia asuntoja EU:n
alueella. Raportin mukaan ongelma vaikuttaa suoraan kansalaisiin rajoittamalla mahdollisuutta sosiaaliseen integraatioon ja liikkuvuuteen
sekä maaseuduilla että kaupunkialueilla. Raportti painottaa sitä, että
uusissa jäsenvaltioissa EU-rahoitusta on tällä hetkellä saatavana asuntojen kunnostamiseen ja kehittämiseen. Raportissa ehdotetaan, että
mahdollisuus laajennettaisiin myös vanhoihin jäsenvaltioihin (EU-15)
vuodesta 2009 lähtien.
Parlamentti hyväksyi raportin, jossa ajetaan EU:n laajuisten vähimmäisvaatimusten määrittämistä asuntojen riittävälle laadulle. Raportissa ehdotetaan myös asumistukioikeuden vahvistamista, mikä helpottaisi
työntekijöiden liikkuvuutta. Raportin mukaan kaupunkien pitäisi saada
enemmän valtaa rakennerahastojen käytössä asuntoprojektien suunnitteluun ja hallintaan.
Toinen, Mieczyslaw Edmund Janowskin (UEN, Puola) laatima raportti hyväksyttiin parlamentin täysistunnossa 10. toukokuuta. Aiheena on aluepolitiikan vaikutus EU:n innovaatiokapasiteettiin. Raportti vetoaa jäsenvaltioi-

hin, komissioon ja alueellisiin ja paikallisiin viranomaisiin. Sen mukaan
kaikkien tasojen yhtäläiset koulutusmahdollisuudet tulisi varmistaa, tietoja viestintätekniikkaan perustuva työ pitäisi tuoda kaikkien saataville ja
klusterien kehittämiselle ja pk-yrityksille olisi tarjottava tukea.
Lisäksi jäsenvaltioita kehotetaan edistämään yhteistyötä perustamalla
eurooppalaisia teknologiakeskuksia. Raportissa toivotaan todellisiin
tarpeisiin vastaavia rahoitusmekanismeja ja painotetaan tarvetta julkistaa EU/EIB/EIF-rahoitushankkeet (Jaspers, Jeremie ja Jessica) alueellisella tasolla.
Andrian raportti:
http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/0596478 -129 - 05-19 -910 -20070507IPR06417- 09 - 05-2007-2007-false/
default_ﬁ.htm
Janowskin raportti:
http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/0596479 -129 - 05-19 -910 -20070507IPR06419 - 09 - 05-2007-2007-false/
default_ﬁ.htm

OPEN DAYS: 212 kumppania alueilta ja kaupungeista
”Open Days 2007 – European Week of Regions and Cities” -tapahtuman virallisiksi kumppaneiksi on ilmoittautunut
ennätysmäiset 212 Euroopan alueiden ja kaupunkien toimistoa Brysselissä. Toimistot edustavat yhteensä 33:a valtiota.
Tämänvuotinen tapahtuma järjestetään Brysselissä 8.–11.10. Euroopan komission ja alueiden komitean toimesta. Neljä
sivua hyödyllistä tietoa sisältävä Open Days 2007 -tiedote on nyt saatavana sivustosta
http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/od2007/doc/pdf/newsletter_1.pdf

Euroopan komissio
Aluepolitiikan pääosasto
Toimittaja: Thierry Daman, Euroopan komissio, aluepolitiikan pääosasto, yksikkö 01., Faksi: (32-2) 296 60 03. Tämän julkaisun tekstit eivät ole komissiota sitovia.
Aluepolitiikan pääosaston sähköinen osoite Internetissä: http://ec.europa.eu/comm/regional_policy/index_en.htm
Komissaari Danuta Hübner: http://ec.europa.eu/comm/commission_barroso/hubner/index_ﬁ.htm
Julkaisujen tilaaminen: regio-info@ec.europa.eu – Tämä tiedote on toimitettu yhdeksällätoista Euroopan yhteisöjen virallisella kielellä.
Painettu kierrätetylle paperille.
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