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SYRJÄISIMMÄT ALUEET

Euroopan unionin syrjäisimpien alueiden kehitystä tuetaan erityistoimilla. Nämä alueet ovat:
Guadeloupe, Ranskan Guayana, Réunion, Martinique, Mayotte ja Saint-Martin (Ranska),
Azorit ja Madeira (Portugali) sekä Kanariansaaret (Espanja). Tuella pyritään lieventämään
näiden alueiden maantieteellisestä erityisasemasta aiheutuvia rajoitteita.

OIKEUSPERUSTA

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 349 ja 355 artikla

TAUSTA

Muutamilla EU:n jäsenvaltioilla on kaukana Euroopasta sijaitsevia alueita. Näillä
syrjäisimmiksi alueiksi kutsutuilla alueilla on erityisiä vaikeuksia, joiden syitä ovat
maantieteelliset tekijät ja erityisesti syrjäinen sijainti, saaristoasema, pieni pinta-ala, vaikea
pinnanmuodostus ja ilmasto. Alueet ovat taloudellisesti riippuvaisia muutamista harvoista
tuotteista (usein maataloustuotteita tai luonnonvaroja). Nämä tekijät rajoittavat kyseisten
alueiden kehitysmahdollisuuksia.
Syrjäisimpiä alueita on nykyään yhdeksän:
— Ranskan viisi merentakaista departementtia – Martinique, Mayotte, Guadeloupe, Ranskan

Guayana ja Réunion

— Ranskan yksi merentakainen yhteisö Saint-Martin (vuodesta 2009)

— Portugalin kaksi autonomista aluetta – Madeira ja Azorit

— Espanjan yksi autonominen yhteisö – Kanariansaaret.

Syrjäisimmät alueet eivät ole sama asia kuin EU:n merentakaiset maat ja alueet. EU:n
merentakaisia maita ja alueita on yhteensä 25. Kullakin niistä on valtiosääntöoikeudellisia
siteitä johonkin seuraavista jäsenvaltioista: Tanska, Ranska, Alankomaat ja Yhdistynyt
kuningaskunta. Merentakaiset maat ja alueet eivät kuulu sisämarkkinoiden piiriin. Niiden
on noudatettava kolmansille maille asetettuja velvoitteita, jotka koskevat kauppaa ja etenkin
alkuperäsääntöjä, terveyttä ja kasvien terveyttä koskevia vaatimuksia sekä suojatoimenpiteitä.
EU:n assosiaatiosuhteita merentakaisiin maihin ja alueisiin säännellään 25. marraskuuta 2013
annetulla neuvoston päätöksellä 2013/755/EU. Lissabonin sopimuksen 355 artiklan mukaisesti
Eurooppa-neuvosto voi asianomaisen jäsenvaltion aloitteesta muuttaa Alankomaiden, Ranskan
tai Tanskan merentakaisen maan tai alueen aseman syrjäisimpien alueiden asemaksi ilman
perussopimusten muuttamista. Esimerkiksi Saint Barthélemy kuului vuoden 2011 loppuun asti
syrjäisimpiin alueisiin mutta siitä tuli vuonna 2012 yksi merentakaisista maista ja alueista
neuvoston päätöksellä N:o 528/2012/EU. Mayotte, joka oli aiemmin kuulunut merentakaisiin
maihin ja alueisiin, sisällytettiin puolestaan syrjäisimpiin alueisiin vuonna 2014 neuvoston
päätöksellä 2014/162/EU.
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TAVOITTEET

Vaikka syrjäisimmät alueet ovat kaukana Manner-Euroopasta, ne ovat kiinteä osa
Euroopan unionia ja niiden alueella sovelletaan unionin säännöstöä täysimääräisesti. Niiden
maantieteellisen sijainnin ja siitä aiheutuvien vaikeuksien vuoksi EU:n politiikkoja on kuitenkin
täytynyt mukauttaa niiden erityistilanteeseen.
Erityistoimia toteutetaan erityisesti seuraavilla aloilla: tulli- ja kauppapolitiikka, veropolitiikka,
vapaavyöhykkeet, maatalous- ja kalastuspolitiikka sekä raaka-aineiden ja tärkeiden
kulutustavaroiden toimitukset. Myös valtiontukisäännöksiä sekä rakennerahastoa ja
unionin horisontaalisia ohjelmia koskevia ehtoja voidaan mukauttaa alueiden tarpeisiin
(esimerkiksi syrjäisimmille alueille myönnettävät Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR)
erityismäärärahat).
Syrjäisimmille alueille osoitetaan ohjelmakaudella 2014–2020 noin 13 miljardia euroa
seuraavasti:

Taulukko: Syrjäisimmille alueille Euroopan rakenne- ja
investointirahastoista (ERI-rahastot) kaudella 2014–2020 osoitettavat varat

Syrjäisimmille alueille ERI-rahastoista osoitettavat varat (miljardia
euroa)

EAKR
(myös syrjäisimmille alueille myönnettävät erityismäärärahat ja
Euroopan alueellinen yhteistyö) 5

Euroopan sosiaalirahasto (ESR) (myös nuorisotyöllisyysaloite) 1,9
Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto – maaseuturahasto1,5
Syrjäisestä sijainnista ja saaristoasemasta johtuvia erityisiä valinnaisia
toimenpiteitä koskeva ohjelma (POSEI)
(rahoitetaan Euroopan maatalouden tukirahastosta –
maataloustukirahasto)

4,6

Euroopan meri- ja kalatalousrahasto (EMKR) 0,3
Yhteensä 13,3

Lähde: Euroopan komissio, neljäs syrjäisimpien alueiden foorumi, 30.–31. maaliskuuta 2017
EAKR:n erityismäärärahojen lisäksi syrjäisimmät alueet saavat rahoitusta POSEI-ohjelmista,
joita rahoitetaan maataloustukirahastosta (ks. edellä oleva taulukko). Ohjelmien toimissa
keskitytään pääasiassa seuraaviin:
— erityistukijärjestelyt, joilla on tarkoitus tasata ihmisravinnoksi, jalostukseen ja

maatalouden tuotantopanoksina käytettävien välttämättömien tuotteiden hankinnasta
aiheutuvia lisäkustannuksia

— toimet paikallisen maataloustuotannon tukemiseksi.

Komissio laatii parhaillaan uutta syrjäisimpien alueiden strategiaa, joka on määrä julkaista
syksyllä 2017.

EUROOPAN PARLAMENTIN ROOLI

Vaikka neuvosto päättää syrjäisimpien alueiden aseman myöntämisestä alueille, parlamentti on
hyvin aktiivinen syrjäisimpien alueiden tukemisessa.
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Parlamentilla ja neuvostolla on yhtäläiset lainsäädäntövaltuudet useimmissa tärkeissä EU-
politiikoissa, kuten alue-, maatalous-, kalastus- ja koulutuspolitiikassa. Parlamentti ottaa
toiminnassaan huomioon syrjäisimpien alueiden erityisaseman ja tukee aloitteita, joiden
tarkoituksena on vauhdittaa näiden alueiden kehitystä.
Neuvotteluissa vuosien 2014–2020 sääntelykehyksestä parlamentti kannatti periaatetta,
että syrjäisimpiin alueisiin olisi sovellettava eriytettyä kohtelua yhteisrahoitusosuuksien,
tuotannollisia investointeja yrityksiin koskevien erityisten EAKR-säännösten sekä Euroopan
alueellisen yhteistyön ohjelmia koskevien erityissääntöjen osalta. Parlamentti antoi lisäksi
vuonna 2014 päätöslauselman syrjäisimpien alueiden potentiaalin optimoimisesta luomalla
synergioita EU:n rakennerahastojen ja EU:n muiden ohjelmien välille. Se muistutti siinä
syrjäisimpien alueiden erityispiirteistä ja korosti tarvetta luoda synergiaa syrjäisimmille alueille
myönnettävän rakennerahastotuen ja EU-tason ohjelmien välille. Tällaisia ohjelmia ovat
esimerkiksi Horisontti 2020, LIFE+ ja COSME.
Parlamentti on käsitellyt hiljattain syrjäisimpiä alueita koskevaa valiokunta-aloitteista
mietintöä, jossa keskitytään SEUT:n 349 artiklan täytäntöönpanoon. Mietinnössä käsitellään
muun muassa unionin kauppapolitiikkaa, meripolitiikkaa, kalastusta ja sinistä kasvua,
koheesiopolitiikkaa, ympäristöä ja energiaa.

Taulukko: Tietoja syrjäisimmistä alueista

 

Etäisyys
jäsenvaltion

pääkaupungista
(km)

Pinta-ala (km2) Väkiluku

BKT asukasta
kohti

prosenttiosuutena
EU:n

keskiarvosta
(EU=100) (*)

EU28 # 4 407 569,1 508 450 856 100
Ranska*** # 633 186,6 66 415 161 106
Portugali # 92 226,0 10 374 822 77
Espanja # 505 944,0 46 449 565 90
Azorit 1 548 2 322,0 245 766 69,2

Kanariansaaret 1 850 (kaikkien
saarten keskiarvo) 7 445,0 2 135 722 78,2

Guadeloupe 7 578 1 681,6 393 392 73,1
Ranskan
Guayana 7 841 83 533,9 262 527 58,4

Madeira 1 041 802,0 256 424 73,39
Martinique 7 641 1 128,0 376 847 77,03

Réunion 9 921 2 503,7 850 996 69,92
Saint-

Martin (**) 6 700 86 (Ranskalle
kuuluva osa 53) 36 457 -

Mayotte 8 444 374,0 235 132 30,75
(*) Muut tiedot vuodelta 2015 paitsi Azoreja, Madeiraa ja Martiniquea koskevat tiedot (2014)
ja Guadeloupea koskevat tiedot (2016), lähteet: Eurostat, Statistics Portugal
(**) Lähteet: INSEE (Ranska), 2015, ja Ministère Français des Outre-Mer (Ranskan
merentakaisten alueiden ministeriö), ei tuoreita tietoja BKT:sta
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(***) Ranskan kokonaispinta-alaan sisältyvät syrjäisimmät alueet mutta eivät merentakaiset
maat ja alueet

Lähde: Eurostat 2015
Filipa Azevedo
11/2017
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