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EHDOTUKSET

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa aluekehitysvaliokuntaa 
sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin 
hyväksyy:

1. pitää myönteisenä unionin syrjäisimpiä alueita koskevaa komission uudistettua strategiaa, 
jossa tarkastellaan miten kyseiset alueet ovat saavuttaneet Eurooppa 2020 -strategian 
tavoitteita älykkäästä, kestävästä ja osallistavasta kehityksestä; tähdentää etuja, joita 
aiheutuu asianmukaisesti integroitujen alueellisten markkinoiden syntymiseen keskittyvän 
naapuruuspolitiikan kehittämisestä; korostaa, että Eurooppa 2020 -strategian 
täytäntöönpanoa olisi mukautettava syrjäisimmillä alueilla vallitsevaan tilanteeseen;

2. toivoo älykkäitä erikoistumisstrategioita ja pitkäaikaisia investointeja syrjäisimmille 
alueille Eurooppa 2020 -strategian ja koheesiorahoituksen yhteydessä ja kehottaa 
varmistamaan aktiivisen osallistumisen lippulaivahankkeisiin;

3. korostaa, että on analysoitava kasvutekijöitä rakenteellisten vaikeuksien leimaamilla 
alueilla ja tunnistettava siten sekä alueiden kilpailukyvyn parantamiseen että niiden 
riippuvuuden vähentämiseen tähtäävät strategiat; pitää tärkeänä tunnistaa strategiset 
hankkeet perusteellisella ennakkoanalyysillä ja jälkiarvioinnilla, jotka ovat olennaisia 
samojen hankkeiden sosioekonomisten vaikutusten määrittämisessä; kannattaa myös sitä, 
että analyysiin otetaan mukaan erilaisia alueellisia, paikallisia ja kansalaisyhteiskunnan 
toimijoita, jotka todella tuntevat kyseisten alueiden vahvuudet ja heikkoudet;

4. ottaa huomioon, että syrjäisimpien alueiden suurimpiin heikkouksiin kuuluu niiden 
varojen hallinta; katsoo, että niille on annettava riittävästi varoja, joilla ne voivat taata 
investoinnit etenkin infrastruktuuriin, joka koskee liikenteen lisäksi vettä, energiaa ja 
jätehuoltoa;

5. korostaa, että on luotava selkeä suhde tavoitteiden ja varojen välille, ja panee 
huolestuneena merkille, että komission uudessa, tulevaa monivuotista vuonna 2014 
alkavaa rahoituskehystä koskevassa ehdotuksessa leikkaukset vaikuttavat eniten 
koheesiopolitiikkaan ja että sen vuoksi syrjäisimpien alueiden kehitykseen tarkoitetut 
varat pienenevät 7,5 prosentilla, mikä on 70 miljoonaa euroa vähemmän kuin edellisellä 
kaudella;

6. kehottaa integroimaan syrjäisimmät alueet paremmin unioniin ja niiden maantieteellisiin 
alueisiin; korostaa tässä yhteydessä syrjäisimpien alueiden mahdollisuuksia toimia 
yhteytenä Euroopan ja kolmansien maiden välillä tutkimuksen, osaamisen ja innovaation 
alalla ja kehottaa unionia ja jäsenvaltioita ottamaan kolmansien maiden kanssa tehtävässä 
yhteistyössä huomioon syrjäisimpien alueiden merkittävän aseman;

7. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita hyödyntämään syrjäisimpien alueiden 
maantieteellisiä ja alueellisia erityispiirteitä sovittamalla myös EU:n ohjelmat näihin 
piirteisiin, jotta kyseiset alueet voisivat osallistua Eurooppa 2020 -strategiassa 
vahvistettujen tavoitteiden saavuttamiseen;
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8. ottaa huomioon, että syrjäisimpien alueiden innovointipotentiaalia ja yrittäjyyttä on 
edistettävä erityisesti opiskelijavaihdon avulla; panee huolestuneena merkille 
syrjäisimpien alueiden edustajien vähäisen määrään tutkimuksen puiteohjelmassa; 
kehottaa mukauttamaan koheesio- sekä tutkimus- ja innovointipolitiikan syrjäisimpien 
alueiden erityistarpeisiin; kehottaa kehittämään tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman 
(Horizon 2020) ja rakennerahastojen välisiä synergiaetuja, jotta voidaan kannustaa 
aloittelevien huippututkimusyksikköjen osallistumista ja lisätä koulutukseen tarkoitettuja 
investointeja;

9. painottaa, että koheesiopolitiikan välineiden käyttöä olisi mukautettava vastaamaan 
syrjäisimpien alueiden kansantalouksia siten, että otetaan asianmukaisella tavalla 
huomioon pk-yritysten merkitys sekä kilpailukyky ja työllisyys;

10. korostaa, että pienten ja keskisuurten yritysten tukeminen yhteisön varoja myöntämällä on 
tärkeää, jotta voidaan kehittää syrjäisimpien alueiden tuotantorakennetta ja edistää 
työntekijöiden osaamista siten, että hyödynnetään alueiden ja paikallistalouksien 
erityistuotteita;

11. panee huolestuneena merkille ilmastonmuutoksen vaikutukset syrjäisimmillä alueilla ja 
etenkin vedenpinnan nousun; kehottaa unionia käsittelemään näitä kysymyksiä 
ilmastonmuutoksen torjuntaa ja siihen reagointia koskevan strategiansa yhteydessä; 
suosittelee energiavarojen asianmukaista käyttöä ja uusiutuvien energialähteiden 
tarjoamien mahdollisuuksien kehittämistä;

12. pitää tarpeellisena jäsenvaltioiden tukemista, jotta näiden alueiden asukkaille voidaan 
taata täysi mahdollisuus hyödyntää uusien teknologioiden tarjoamia tieto- ja 
viestintävälineitä, joita ovat esimerkiksi laajakaistatekniikka, satelliittien kaltaiset 
langattomat tekniikat ja erityisesti laajakaistapalvelut, jotta talouskasvua ja parempaa 
hallintoa edistettäisiin palvelujen digitalisoimisessa; kehottaa komissiota ja jäsenmaita 
varmistamaan, että kaikilla syrjäisimpien alueiden asukkailla on mahdollisuus 
laajakaistapalveluihin vuoteen 2013 mennessä;

13. ymmärtää, että digitaalitalous eittämättä vireyttää EU:n talouskasvua ja että digitaalinen 
syrjäytyminen on kasvava ongelma, joka voi muodostua merkittäväksi kasvun esteeksi;

14. korostaa, että julkisten palvelujen hyödyntäminen on tärkeää syrjäisimpien alueiden 
taloudellisen ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden kannalta erityisesti lento- ja 
meriliikenteen, energian, viestinnän ja tutkimuksen osalta;

15. katsoo, että rajatylittävien sähköisten viranomaispalvelujen kehittämisellä edistetään EU:n 
sisämarkkinoiden ulottamista syrjäisimmille alueille.
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