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1. Johdanto

Koheesiopolitiikan tehtävänä Euroopan unionissa (EU) on vähentää alueiden välisiä 
kehityseroja sekä muita heikommassa asemassa olevien alueiden jälkeenjääneisyyttä. 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn SEUT-sopimuksen 174 artiklan mukaan unioni kehittää 
ja harjoittaa toimintaansa taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden 
lujittamiseksi edistääkseen koko unionin sopusointuista kehitystä. Tähän liittyen 
perussopimuksessa määrätään, että talouspolitiikkaa on toteutettava siten, että 
koheesiopolitiikan tavoitteet saavutetaan, sisämarkkinoihin liittyvät unionin politiikat mukaan 
lukien, ja että EU tukee taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen koheesion alalla toteutettavia 
toimia rakennerahastojen avulla.

SEUT-sopimuksen 174 artiklassa muistutetaan, että erityistä huomiota kiinnitetään 
teollisuuden muutosprosessissa oleviin alueisiin sekä vakavista ja pysyvistä luontoon tai 
väestöön liittyvistä haitoista kärsiviin alueisiin, kuten pohjoisimpiin alueisiin, joiden 
väestöntiheys on erittäin alhainen, sekä saaristo-, rajaseutu- ja vuoristoalueisiin.

Kuten SEUT-sopimuksen 349 ja 355 artiklassa lausutaan, syrjäisimmät alueet muodostavat 
kuitenkin ainutlaatuisen ryhmän, jolla on erityinen oikeudellinen asema. Sopimuksen 
349 artiklassa annetaan yksiselitteinen selvitys syrjäisimpiin alueisiin kohdistuvien haasteiden 
ainutlaatuisuudesta ja korostetaan samalla, että niitä on kohdeltava eri tavalla EU:n 
strategioissa. 

EU:n syrjäisimmillä alueilla on erityinen rakenteellinen, sosiaalinen ja taloudellinen tilanne, 
joka johtuu niiden syrjäisestä sijainnista, saaristoluonteesta, pienestä koosta, vaikeasta 
pinnanmuodostuksesta ja ilmastosta sekä taloudellisesta riippuvuudesta muutamista harvoista 
tuotteista. Näiden tekijöiden pysyvyys ja niiden yhteisvaikutukset haittaavat suuresti kyseisten 
alueiden kehitystä ja ovat syynä erityistoimien hyväksymiselle rajoitteiden torjumiseksi. EU 
voi sen jälkeen hyväksyä erityistoimia myös sisämarkkinapolitiikkoihin ja yhteisiin 
politiikkoihin liittyen sellaisilla erityisaloilla kuin tulli- ja kauppapolitiikka, veropolitiikka, 
tullittomat alueet, maatalous- ja kalastuspolitiikka, raaka-aineiden ja välttämättömien 
kulutustavaroiden toimittamisehdot, valtiontuet sekä rakennerahastoihin ja laaja-alaisiin 
unionin ohjelmiin osallistumista koskevat edellytykset. 

Perussopimuksessa on vahvistettu syrjäisimpiä alueita koskevat omat säännöt, mikä 
mahdollistaa eriävän kohtelun määriteltäessä perussopimuksien soveltamisedellytykset 
politiikkojen mukauttamiseksi ja erityistoimenpiteiden toteuttamiseksi.

Syrjäisimpiä alueita koskevaan ja koheesiopolitiikan mukaiseen EU:n lähestymistapaan 
liittyvän eriävän kohtelun tarpeella on oikeudellinen perusta SEUT-sopimuksen 
349 artiklassa, jossa sallitaan poikkeaminen koheesiopolitiikan yleisistä edellytyksistä ja 
unionin politiikkojen täytäntöönpanon edellytyksistä. 

2. Taustaa 

Lissabonin sopimuksessa on vahvistettu syrjäisimpiä alueita koskevat säännöt 
SEUT-sopimuksen 349 ja 355 artiklassa. Lisäksi siinä on tunnustettu yksiselitteisesti 
mahdollisuus myöntää valtion tukia syrjäisimmille alueille SEUT-sopimuksen 107 artiklan 



DT\882381FI.doc 3/6 PE475.857v01-00

FI

3 kohdassa. Nämä viittaukset ovat merkittäviä, koska ne vahvistavat tarvetta toteuttaa erityisiä 
toimenpiteitä kyseisillä alueilla puhtaasti taloudellisista näkökohdista riippumatta. Paljon on 
kuitenkin vielä tehtävää juuri koheesiopolitiikan välityksellä, jotta vähennetään taloudellisia 
eroja ja parannetaan kasvua syrjäisimmillä alueilla. On tuotava tarkoituksenmukaisemmin 
esille koheesiopolitiikan alueellista ulottuvuutta, mitä korostetaan SEUT-sopimuksen 
174 artiklassa; siinä muistutetaan Barcan mietintöön1 liittyvistä panoksista. Lisäksi 
toissijaisuusperiaatetta on vahvistettu sen jälkeen, kun uusi sopimus Euroopan unionista tuli 
voimaan, edistämällä kansallisten ja alueellisten parlamenttien osallistumista unionin 
päätöksentekoprosessiin.

Todettakoon tulevasta kaudesta 2014–2020, että Euroopan komissio esitteli 
29. kesäkuuta 2011 ehdotuksensa seuraavaksi monivuotiseksi rahoituskehykseksi 
vuosiksi 2014-20202. Huolimatta siitä, että EU:n perussopimuksissa tunnustetaan EU:n 
syrjäisimpiä alueita koskevat säännöt, erityistä kehystä ei ole suunnitteilla kyseistä 
alueryhmää varten. 

Lisäksi, koska syrjäisimmille alueille ja harvaan asutuille alueille tarkoitettuja ylimääräisiä 
varoja on tarkoitus vähentää vain 926 miljoonaan euroon seuraavalla kaudella, siten 
vähennetään huomattavasti syrjäisimpien alueiden saamaa tukea nykyiseen ohjelmakauteen 
verrattuna, jolloin syrjäisimmille alueille on myönnetty 976 miljoonaa euroa (35 euroa 
asukasta ja vuotta kohden).

Todettakoon koheesiopolitiikkaa koskevista varainhoitosäännöksistä seuraavaa kautta varten, 
että komission 6. lokakuuta 2011 tekemissä ehdotuksissa tarkastellaan syrjäytyneimpiin 
alueisiin liittyviä erityistoimenpiteitä3. On kuitenkin epätodennäköistä, että tällaiset 
ehdotukset riittäisivät täyttämään kyseisten alueiden tarpeen, erityisesti aikana, jolloin 
talouskriisi ja kaupan vapauttaminen uhkaavat niiden taloudellista toimintaa. Tilannetta 
pahentavat myös ankarat säästöohjelmat, jotka heikentävät kansallisten hallituksien 
mahdollisuutta auttaa omia alueitaan, koska hallitukset ovat myös riippuvaisia ulkoisesta eli 
EU:n tuesta. Vaikka yhteisrahoitusaste voi nousta 85 prosenttiin, se rajoittuu 75 prosenttiin 
alueellista yhteistyötä koskevan tavoitteen kohdalla ja 50 prosenttiin sellaisten hankkeiden 
yhteydessä, joita rahoitetaan syrjäisimmille alueille ja harvaan asutuille alueille tarkoitetuilla 
erityisillä lisämäärärahoilla. Lisäksi syrjäisimpiin alueisiin liittyy erityinen edellytys, jonka 
mukaan vähintään 50 prosenttia kyseisen kohdentamistoimen yhteydessä vastaanotetuista 
kokonaisvaroista on osoitettava toimiin, joilla edistetään talouksien monimuotoistamista ja 
nykyaikaistamista. 

Huomiota on aloitettu jonkin verran kiinnittämään siihen, että kyseiset alueet on tärkeää 
sisällyttää niiden maantieteellisiin alueisiin. Syrjäisimpiä alueita koskeville 
yhteistyöohjelmille on myönnettävä vähintään 150 prosenttia nykyisellä kaudella 
vastaanotetusta Euroopan aluekehitysrahaston EAKR:n myöntämästä tuesta, ja alueiden 
välisestä yhteistyöstä myönnettävä 50 miljoonan euron summa on varattava syrjäisimpien 
alueiden yhteistyötä varten.

                                               
1 KOM(2008) 616 lopullinen, 6. lokakuuta 2008.
2 KOM(2011) 500 lopullinen.
3 KOM(2011) 615 lopullinen, KOM(2011) 614/3 ja KOM(2011) 611 lopullinen.
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Ottaen huomioon viimeaikaiset ehdotukset ja painottaen EU:n syrjäisimpiä alueita varten 
laadittavaa uudistettua strategiaa, joka komission on tarkoitus esitellä vuonna 2012 yleisten 
asioiden neuvoston kesäkuussa 2010 esittämän pyynnön johdosta, koheesiopolitiikan 
tehtävästä Euroopan unionin syrjäisimmillä alueilla EU 2020 -strategian kehyksessä laaditun 
valiokunta-aloitteisen mietinnön tavoitteena on osaltaan tarkastella tärkeitä kysymyksiä, jotka 
on otettava huomioon arvioitaessa syrjäisimpien alueiden suoritusta EU 2020 -strategian 
yhteydessä, eli älykästä, kestävää ja kattavaa kasvua.

3. Mistä on kysymys

Se, mistä on kysymys syrjäisimpien alueiden kannalta, voidaan esittää tiivistetysti seuraavien 
tavoitteiden muodossa: eriytetty ja yhteinen kohtelu, jossa otetaan asianmukaisesti huomioon 
alueiden ominaispiirteet EU:n politiikkojen kehyksessä ja korostaen erityisesti 
koheesiopolitiikkaa alueiden pienimuotoisten talouksien tärkeimpänä nostovoimana, unionin 
politiikkojen mukauttaminen ja syrjäisimpien alueiden integroinnin parantaminen 
sisämarkkinoilla sekä syrjäisimpien alueiden maantieteellisillä alueilla.

3.1. EU:n syrjäisimpien alueiden eriytetty ja yhteinen kohtelu

EU:n syrjäisimpien alueiden eriytetyn ja yhteisen kohtelun puoltaminen on ollut yksi näiden 
alueiden lippulaiva-aloitteista. Perussopimuksesta johtuva eriytetty kohtelu mahdollistaa 
erityisten toimien toteuttamisen taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen koheesion tavoitteiden 
saavuttamiseksi ja edellyttää, että EU kiinnittää siihen jatkuvasti erityistä huomiota. EU 2020 
-strategian täytäntöönpanoa on mukautettava syrjäisimmillä alueilla vallitsevaan tilanteeseen. 
Koska niiden tilanne on täysin erilainen kuin muilla EU:n alueilla, niitä on kohdeltava eri
tavoin ja niiden tilanne huomioon ottaen. 

Tällainen "eriyttäminen" ei tarkoita ainoastaan sitä, että kiinnitetään erityistä huomiota näihin 
alueisiin kohdistuviin rajoitteisiin ja pyritään korvaamaan niiden syrjäisestä sijainnista 
johtuvat vaikutukset rakennerahastojen tai lisävarojen välityksellä. On myös noudatettava 
mukautettua strategiaa, jolla ennakoidaan alueiden voimavarojen hyödyntämiseen kykenevää 
kehitysmallia1, erityisesti liittyen niiden kilpailukykyyn, kasvumahdollisuuksiin ja 
työpaikkojen luomiseen. Mikäli EU 2020 -strategiaa on kehitettävä alueellinen 
monimuotoisuus huomioon ottaen, on toteutettava toimia, jotta sen tavoitteet olisivat 
tosiasiassa saavutettavissa. Tämä pyrkimys edellyttää kyseisen alueryhmän yhteistä kohtelua, 
kun otetaan huomioon niitä koskevat yhteiset perussopimuksen säännöt ja tarve toteuttaa 
alueilla vallitsevaan tilanteeseen mukautettuja erityistoimia.

3.2. Unionin politiikkojen täytäntöönpanon mukauttaminen EU:n syrjäisimmillä 
alueilla

Perussopimuksessa sallitaan nimenomaan EU:n politiikkojen mukauttaminen sen 
syrjäisimmillä alueilla. Toistaiseksi Posei-ohjelman täytäntöönpanoon liittyvät erityiset 
toimenpiteet ovat osoittautuneet menestykseksi maatalous- ja kalastusalalla ja niiden avulla 
on voitu vastata haasteisiin, jotka johtuvat riippuvuudesta muutamista harvoista tuotteista. 
Olisi syytä pohtia, olisiko vastaavia ohjelmia mahdollista käynnistää energian ja uusiutuvien 

                                               
1 KOM(2008) 642 lopullinen, 17.10.2008.



DT\882381FI.doc 5/6 PE475.857v01-00

FI

energialähteiden kaltaisten potentiaalisten alojen edistämiseksi, mitä myös Pedro Solbes 
korostaa syrjäisimmistä alueista laaditussa kertomuksessa1. 

Sen lisäksi, että innovaatio ja tutkimus asetetaan etusijalle EU 2020 -strategiassa, on 
toteutettava asianmukaisia toimia tällaisen strategian edistämiseksi syrjäisimmillä alueilla 
vaihdot mahdollistavien verkkojen välityksellä. Syrjäisimmät alueet jäävät huonojen 
yhteyksien vuoksi usein vaille voimakkaampaan yhteenliitettävyyteen liittyviä 
mahdollisuuksia, minkä vuoksi on kiinnitettävä erityistä huomiota liikenteeseen ja 
tietoliikenteeseen. Myös muilla aloilla, kuten matkailun, tullin, veropolitiikan, tullittomien 
alueiden ja kauppapolitiikkojen alalla on voitava mukauttaa unionin politiikkoja. Kyseisten 
alueiden on mahdollista saavuttaa paremmin taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen 
koheesion tavoitteet sekä edistää EU:n sisämarkkinoiden yhdentymistä ainoastaan 
noudattamalla EU:n politiikkoja koskevaa erityistä kehystä.

3.3. Syrjäisimpien alueiden integroinnin parantaminen EU:ssa ja niiden 
maantieteellisillä alueilla

Syrjäisimpien alueiden integroinnin parantamista EU:ssa koskeva tavoite edellyttää 
tehokkaampaa hallintoa, johon osallistuvat kaikki, niin unionin, kansallinen, alueellinen kuin 
paikallinen tasokin. Monitasoinen hallinto edellyttää vahvistettua kumppanuutta ja sen myötä 
syntyvää tarvetta panna EU:n politiikkoja johdonmukaisesti täytäntöön syrjäisimmillä 
alueilla. Tämä on keskeisen tärkeää syrjäisimpien alueiden eritytetyn ja yhteisen kohtelun 
kannalta, ja siten edistetään myös jatkuvaa vuoropuhelua näiden alueiden välillä sekä EU:n 
kanssa. Keskeistä on myös, että perussopimus muodostaa eräänlaisen sillan, jonka ansiosta 
muut alueet eli merentakaiset alueet voivat valita säännöt, jotka vastaavat parhaiten kyseisillä 
alueilla vallitsevaa tilannetta. Koska nämä alueet voivat hakea syrjäisimpien alueiden asemaa 
ja hyötyä niitä koskevista säännöistä, nykyiset syrjäisimmät alueet voivat tältä osin olla 
ratkaisevassa asemassa pyrittäessä houkuttelemaan uusia jäseniä ja edistämään niitä koskevia 
sääntöjä. 

Syrjäisimpien alueiden täydellinen integroituminen yhtenäismarkkinoille sekä syrjäisimpien 
alueiden maantieteellisille alueille on edelleen tavoite, joka on tarkoitus saavuttaa. 
Alueellinen ja digitaalinen jatkuvuus ovat asioita, joita on tarkasteltava. Tästä syystä on 
toteutettava asianmukaisia toimia, jotta syrjäisimmät alueet voisivat paremmin hyötyä 
yhtenäismarkkinoiden hyödyistä ja kehittää alueellista integraatiotaan johdonmukaisen 
naapuruuspolitiikan kehyksessä.

Koska syrjäisimmät alueet sijaitsevat kaukana mantereista olevilla maantieteellisillä alueilla, 
ne muodostavat Euroopan aktiiviset rajat ja sisältävät geopoliittisen ulottuvuuden. Tästä 
syystä on kiinnitettävä erityistä huomiota – juuri alueellisten yhteistyön ohjelmien kehyksessä 
– suhteisiin kolmansiin valtioihin ja valtioihin, joiden kanssa on luotu etuoikeutettuja 
kulttuurisia ja historiallisia suhteita. 

                                               
1 "Europe's ORs and the single market: The EU's influence in the world" (Euroopan syrjäisimmät alueet ja 
yhtenäismarkkinat: EU:n vaikutus maailmassa), Pedro Solbes Miran 12. lokakuuta 2011 komission jäsenelle 
Barnier'lle esittämä kertomus.
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Kuten Pedro Solbesin laatimassa kertomuksessa todetaan, EU:n on uudistettava 
integraatiosopimustaan ja lisättävä SEUT-sopimuksen 349 artiklan merkitystä, ei ainoastaan 
keksimällä aluepolitiikat uudelleen vaan myös vahvistamalla EU:n hallintoa ja sen toiminnan 
legitiimiyttä syrjäisimpiin alueisiin nähden. On myös syytä korostaa yhtenäismarkkinoiden 
ulkoista ulottuvuutta siten, että syrjäisimpiin alueisiin liittyvät rajoitukset sisällytetään unionin 
kauppapolitiikkoihin. Samoin on hyödynnettävä täysimääräisesti etuja, jotka aiheutuvat 
asianmukaisesti integroitujen alueellisten markkinoiden esiintuloon keskittyvän 
naapuruuspolitiikan kehittämisestä.

4. Päätelmä

Viimeisimmässä syrjäisimpiä alueita koskevassa muistiossa1 sovittiin, että vuonna 1999 
hyväksytyt Cayennen periaatteet ovat edelleen perusta toimille, joita EU toteuttaa sen 
syrjäisimpiin alueisiin nähden. Näiden periaatteiden nojalla, joita ovat yhtäläisiä 
mahdollisuuksia koskeva periaate, potentiaalin arvoa koskeva periaate, unionin politiikkojen 
johdonmukaisuutta koskeva periaate ja kumppanuusperiaate, unionin toimilla on täytettävä 
tarvittavat edellytykset, jotta syrjäisimpiin alueisiin liittyvä potentiaali muutetaan todellisiksi 
taloudellista kasvua edistäviksi tekijöiksi juuri erityisten toimenpiteiden välityksellä.

Tässä laadittu "toimintasuunnitelma" vastaa suuntaviivoja, jotka sijaitsevat EU:n syrjäisimpiin 
alueisiin nähden esittämien vaateiden ytimessä. Toimintasuunnitelma on sen valiokunta-
aloitteisen mietinnön "selkäranka", jolta odotetaan koheesiopolitiikkaan liittyvää 
tasapainoisempaa vastausta syrjäisimpiä alueita EU 2020 -strategian kehyksessä koskeviin 
haasteisiin.

                                               
1 Memorandum on a Renewed Vision for a European Strategy on Outermost Regions (Muistio syrjäisimpiä 
alueita koskevaan unionin strategiaan liittyvästä uudistetusta näkemyksestä), Las Palmas, toukokuu 2010.


