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Aluekomissaari Corina Creţu peräänkuuluttaa EU:n 

koheesiopolitiikan modernisointia 

Aluekomissaari Corina Creţu tapasi aluetoimistojen edustajia Brysselissä 17.5.2016 keskustellakseen 

aluepolitiikan ajankohtaisista asioista sekä tulevan rakennerahastokauden valmistelusta. 

Tilaisuuden ensimmäisinä aiheina olivat pakolaiskriisi ja siihen vastaaminen eurooppalaisilla 

alueilla, minkä jälkeen keskusteluun nousi EU:n kaupunkipolitiikan aloite Urban Agenda, joka 

lanseerattiin tällä viikolla Amsterdamissa. Urban Agendaan liittyen Creţu korosti tarvetta pitää 

keskustelussa myös pienet ja keskisuuret kaupungit, joiden asiaa tulee ajamaan myös Slovakian 

EU:n neuvoston puheenjohtajuuskausi. Tämän jälkeen komissaari otti kantaa rakennerahastojen 

osallistumissääntöjen yksinkertaistamisen puolesta todeten, että paljon voitaisiin vielä tehdä 

byrokratian vähentämiseksi ja strategioiden selkeyttämiseksi.  

Creţu mainitsi olevansa vaikuttunut Puolassa tapahtuneesta kehityksestä, joka on saatu aikaan 

pääasiassa EU:n myöntämillä rakennerahastovaroilla. Paikallishallinnolla on hänen mukaansa suuri 

vaikutus siihen, miten hankkeiden vaikuttavuus näkyy käytännössä. Hän lisäsi, että Puola on EU:n 

koheesiopolitiikan suurimpana hyötyjänä edistynyt niin paljon, että rakennerahastovarojen 

myöntämisen taustalla vaikuttavasta solidaarisuuden periaatteesta voitaisiin sen kohdalla 

keskustella uudelleen tulevalla rakennerahastokaudella. Creţu painotti tilaisuudessa, että 

koheesiopolitiikan perustarkoituksena kuroa umpeen kuilua köyhien ja rikkaiden alueiden välillä 

tukemalla ensisijaisesti köyhiä alueita.    

Komissio on jo aloittanut keskustelun vuoden 2020 jälkeisestä rakennerahastokaudesta ja 

identifioinut kehittämiskohteita. Creţu mukaan koheesiopolitiikkaan liittyvät neuvottelut tulevat 

joka tapauksessa olemaan vaikeat EU:n budjettikehyksen suunnittelun puitteissa. Hän mainitsi 

ohjelmarakenteen joustavuuden piirteenä, jota komissio haluaisi parantaa. Joustavuudella hän 

viittasi ensinnäkin pakolaiskriisin kaltaisiin kehityskulkuihin, jotka voivat lyhyellä aikavälillä 

edellyttää laajamittaista julkisten varojen käyttöä alueilla ja joihin rakennerahastot voisivat 

tulevaisuudessa vastata paremmin. Lisäksi komissio haluaisi parantaa ohjelmarakenteen 

joustavuutta suhteessa suoriutumiseen, EU-tason hallinnointiin ja osallistumissääntöjen 

yksinkertaistamiseen. Komissio haluaisi myös vahvistaa rakennerahastojen ja EU:n talouden 

ohjausjakson välistä yhteyttä.  

Komissio tulee julkaisemaan vuoden 2017 lopulla ensimmäisen esityksensä tulevasta 

rakennerahastokaudesta ja koheesiopolitiikan väliraportin, jossa se ilmaisee näkemyksensä 

kehityskohteista ja keinoista niiden toteuttamiseksi. Tämän jälkeen vuonna 2018 komissio julkaisee 

virallisen ehdotuksensa koheesiopolitiikan rakenteesta tulevalla rahoituskaudella, minkä jälkeen 

ehdotus siirtyy EU:n neuvoston ja Euroopan parlamentin käsittelyyn.  Corina Creţu kannusti alueita 

osallistumaan keskusteluun ja miettimään kokonaisvaltaisesti, mitä EU:n aluepolitiikka on antanut 

tähän mennessä ja myös ideoimaan sen tulevaisuutta, sillä uudistetun koheesiopolitiikan 

suunnitteluprosessi on nyt alkanut. 
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