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Lehdistötiedote 
Luxemburg, 9. joulukuuta 2019 

EU:n tarkastajat aikovat tutkia rajatylittävän yhteistyön ohjelmia  

Monet EU:n sisäisistä raja-alueista ovat heikommin kehittyneitä ja niillä ilmenee 
sosioekonomisia eroja. Euroopan tilintarkastustuomioistuin toimittaa tarkastuksen, jossa 
arvioidaan, onko EU:n koheesiopolitiikan avulla rahoitetuilla erityisohjelmilla puututtu 
vaikuttavalla tavalla raja-alueiden haasteisiin. 

EU:n sisäiset raja-alueet kattavat 40 prosenttia EU:n pinta-alasta ja 30 prosenttia sen väestöstä. 
Alueet ovat usein heikommin kehittyneitä, koska olemassa olevat hallinnolliset, logistiset, 
oikeudelliset ja kulttuuriset esteet saattavat rajoittaa niiden kasvua. Euroopan komission 
tutkimuksen mukaan tällaisten alueiden BKT kasvaisi kahdella prosentilla ja uusia työpaikkoja 
syntyisi jopa miljoona, jos rajatylittävän yhteistyön esteistä poistettaisiin vain 20 prosenttia. EU:n 
koheesiopolitiikan avulla pyritään vähentämään esteitä ja eroavaisuuksia Euroopan alueellisen 
yhteistyön ohjelmilla, joihin suunnattiin yli 10 miljardia euroa määrärahoja ohjelmakaudella 2014–
2020.  

“Rajatylittävän toiminnan esteiden vähentäminen hyödyttäisi monia EU:n alueita ja kansalaisia”, 
toteaa tarkastuksesta vastaava Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsen Ladislav Balko. 
“Haluamme tutkia, ovatko komissio ja jäsenvaltiot puuttuneet raja-alueilla ilmeneviin fyysisiin ja 
oikeudellisiin/hallinnollisiin esteisiin vaikuttavalla tavalla, joka edistää sosioekonomista kasvua ja 
alueellista yhdentymistä”.  

Useimmat rajatylittävän yhteistyön ohjelmat tukevat kahdenvälistä yhteistyötä naapurimaiden 
ja/tai meriraja-alueiden välillä. Loput yhteistyöohjelmat keskittyvät ylikansallisiin erityishaasteisiin, 
kuten tulvien hallintaan tai saastumiseen. Horisontaalisen verkostoitumisen ohjelmat puolestaan 
kannustavat hyvien käytäntöjen vaihtamiseen jäsenvaltioiden välillä. Aiempien yhteistyöohjelmien 
arvioinneissa pantiin kuitenkin merkille, että ohjelmat eivät olleet riittävän keskittyneitä, niiden 
strategia ei ollut johdonmukainen ja synergiat asianomaisilla alueilla toteutettavien yleisten 
kehitysohjelmien kanssa olivat vähäisiä.  
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Tarkastajat arvioivat seuraavia näkökohtia: 

– keskittyvätkö yhteistyön toimenpideohjelmat raja-alueiden tarpeisiin ja haasteisiin 
yleisten kehitystarpeiden sijasta, joihin voitaisiin niiden asemesta kohdentaa muita Euroopan 
aluekehitysrahaston alaisuudessa toteutettavia ohjelmia 

– kohdentuvatko valitut hankkeet parhaiten raja-alueiden tarpeisiin ja haasteisiin 

– onko ohjelmien yhteydessä luotu synergioita muiden EU:n toimintapolitiikkojen kanssa 
siten, että päällekkäisyydet on kyetty välttämään 

– ovatko tulokset kestäviä.  

Toimittajille tiedoksi  

EU:n koheesiopolitiikan avulla tuetaan Euroopan alueellisen yhteistyön ohjelmia (”Interreg-
ohjelmia”), joita rahoitetaan Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR). Euroopan alueellisen 
yhteistyön tuki perustuu ”yhteistyön toimenpideohjelmiin”, joihin osallistuu kumppaneita 
vähintään kahdesta jäsenvaltiosta tai yhdestä jäsenvaltiosta ja naapurina olevasta kolmannesta 
maasta. Komissio hyväksyi ohjelmakaudelle 2014–2020 kaikkiaan 107 yhteistyön 
toimenpideohjelmaa. Ohjelmiin osoitetut määrärahat ovat tällä hetkellä 10,1 miljardia euroa. 
Määrärahojen odotetaan laskevan 8,4 miljardiin euroon ohjelmakaudella 2021–2027. 

Raja-alueyhteistyötä koskeva kertomus on määrä julkaista vuoden 2020 lopulla. 

Tarkastuksen ennakkoesittelyissä annetaan tietoa meneillään olevasta tarkastustehtävästä. 
Ennakkoesittelyt perustuvat ennen tarkastuksen käynnistämistä suoritettuun valmistelutyöhön. 
Niissä ei esitetä tarkastushavaintoja, johtopäätöksiä tai suosituksia.  

Ennakkoesittelyä koskevat tiedustelut  

Claudia Spiti – sähköposti: claudia.spiti@eca.europa.eu  
puhelin: (+352) 4398 45765 / matkapuhelin: (+352) 691 553 547 
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