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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

syrjäisimpien alueiden potentiaalin optimoimisesta luomalla synergioita EU:n 
rakennerahastojen ja EU:n muiden ohjelmien välille
(2013/2178(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 349 artiklan, jossa 
myönnetään syrjäisimmille alueille erityisasema, 

– ottaa huomioon SEUT-sopimuksen 107 artiklan 3 kohdan a alakohdan, joka koskee näille 
alueille ominaisia valtiontukijärjestelmiä,

– ottaa huomioon SEUT-sopimuksen 174 artiklan ja sitä seuraavat artiklat, joissa säädetään 
taloudellista, sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta koskeva tavoite ja määritellään 
rakenteelliset rahoitusvälineet tämän tavoitteen saavuttamiseksi,

– ottaa huomioon syrjäisimpiä alueita koskevat komission tiedonannot ja erityisesti 
17. lokakuuta 2008 annetun tiedonannon ”Syrjäisimmät alueet: Euroopan voimavara” 
(COM(2008)0642),

– ottaa huomioon syrjäisimpiä alueita koskevat päätöslauselmansa ja erityisesti 
20. toukokuuta 2008 antamansa päätöslauselman ”Syrjäisimpiä alueita koskeva strategia: 
saavutukset ja tulevaisuudennäkymät”1,

– ottaa huomioon viestin Réunionin saarella 7. heinäkuuta 2008 pidetystä konferenssista, jonka 
aiheena oli ”Euroopan unioni ja sen merentakaiset alueet: strategiat ilmastonmuutoksen ja 
biodiversiteetin köyhtymisen torjumiseksi” ja ottaa huomioon Euroopan unionin neuvoston 
25. kesäkuuta 2009 antamat päätelmät ”Väliarviointi biologista monimuotoisuutta koskevan 
EU:n toimintasuunnitelman täytäntöönpanosta” ja ”Tavoitteena haitallisia vieraslajeja 
koskeva EU:n strategia”,

– ottaa huomioon syrjäisimmiltä alueilta kotoisin olevien Euroopan parlamentin jäsenten 
konferenssin 6. heinäkuuta 2010 Euroopan komission puheenjohtajalle José Manuel Durão 
Barrosolle toimittaman yhteisen kannanoton,

– ottaa huomioon 7. toukokuuta 2010 laaditun Espanjan, Ranskan, Portugalin ja syrjäisimpien 
alueiden yhteisen pöytäkirjan syrjäisimpiä alueita koskevan Euroopan laajuisen strategian 
uusista näköaloista,

– ottaa huomioon 28. tammikuuta 2011 annetun syrjäisimpien alueiden yhteisen lausunnon 
taloudellista, sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta käsittelevästä viidennestä 
kertomuksesta,

– ottaa huomioon Pedro Solbes Miran 12. lokakuuta 2011 esittelemän kertomuksen komission 
jäsenelle Michel Barnierille aiheesta ”Euroopan syrjäisimmät alueet ja yhtenäismarkkinat: 
EU:n vaikutus maailmassa”,

                                               
1 EUVL C 279 E, 19.11.2009, s. 12.
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– ottaa huomioon saarisopimuksen, jossa eräät Euroopan unionin saaret sopivat vähentävänsä 
hiilidioksidipäästöjä alueellaan vähintään 20 prosentilla ja laativansa kestävää saarienergiaa 
koskevan toimintasuunnitelman, ja ottaa huomioon Euroopan parlamentin 19. tammikuuta 
2012 hyväksytyn kannanoton saarisopimukseen EU:n virallisena aloitteena,

– ottaa huomioon 18. huhtikuuta 2012 antamansa päätöslauselman koheesiopolitiikan tehtävistä 
Euroopan unionin syrjäisimmillä alueilla Eurooppa 2020 -strategian yhteydessä1,

– ottaa huomioon 20. kesäkuuta 2012 annetun komission tiedonannon ”Euroopan unionin 
syrjäisimmät alueet: tavoitteena älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun kumppanuus” 
(COM(2012)0287),

– ottaa huomioon parlamentin jäsen Serge Letchimyn Ranskan pääministerille laatiman 
raportin ”L'article 349 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : contribution à 
l'application du cadre dérogatoire au service d'un projet global de développement des régions 
ultrapériphériques”,

– ottaa huomioon Euroopan unionin syrjäisimpien alueiden johtajien kokousten 
loppujulkilausumat ja ottaa huomioon 17.–18. lokakuuta 2013 pidetyn Euroopan unionin 
syrjäisimpien alueiden johtajien 19. kokouksen loppujulkilausuman,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 48 artiklan,

– ottaa huomioon aluekehitysvaliokunnan mietinnön (A7-0000/2013),

A. katsoo, että syrjäisimpien alueiden voimavarat, luonnonvarat ja mahdollisuudet, jotka 
Euroopan komissio on tunnustanut vuoden 2008 strategiassaan ja vuoden 2012 
tiedonannossaan, sisältävät Euroopan unionille tutkimuksen, innovoinnin ja kasvun kannalta 
merkittäviä alueita ja että niitä ei tueta ja rahoiteta riittävästi eurooppalaisista rahastoista ja 
ohjelmista koheesio-, maatalous- ja kalastuspolitiikkaa lukuun ottamatta;

B. katsoo, että syrjäisimmät alueet kuuluvat huippualueisiin, jotka voivat edistää merkittävällä 
tavalla niiden tavoitteiden saavuttamista, jotka Euroopan unioni on asettanut kasvua 
koskevalle Eurooppa 2020 -strategialle, Horisontti 2020 -strategialle, Energia 2020 
-strategialle, LIFE+- ja Natura 2000 -ohjelmille sekä Euroopan laajuisille televiestintä-, 
liikenne- ja energiaverkoille;

C. katsoo tästä syystä, että on tärkeää kannustaa pitkäaikaisia investointeja ja edistää 
syrjäisimpien alueiden innovointipotentiaalia niiden taloudellisen ja yhteiskunnallisen 
hyvinvoinnin vahvistamiseksi kestävällä tavalla ja unionin strategioiden 
onnistumismahdollisuuksien parantamiseksi;

D. katsoo, että näiden strategioiden toteuttamiseksi syrjäisimmille alueille suunnatut Euroopan 
rakenne- ja investointirahastojen varat, jotka on tarkoitettu näiden alueiden vähäisen 
taloudellisen ja yhteiskunnallisen kehityksen kohentamiseen, eivät riitä auttamaan 
syrjäisimpiä alueita osallistumaan potentiaalinsa mukaisesti Euroopan unionin suurten 
haasteiden taltuttamiseen;

                                               
1 EUVL C 258 E, 7.9.2013, s. 1.
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E. katsoo, että 349 artiklan nojalla voidaan myös auttaa syrjäisimpiä alueita löytämään oikea 
paikkansa EU:n eri ohjelmissa, joilla voidaan kehittää konkreettisella tavalla syrjäisimpien 
alueiden tunnustettua potentiaalia,

F. katsoo, että syrjäisimmät alueet voivat muodostaa koko unionia hyödyttäviä huippualueita 
muun muassa seuraavilla aloilla: biodiversiteetti, ympäristö, sopeutuminen 
ilmastonmuutokseen, ilmaston ääri-ilmiöiden hallinta ja seuranta, tutkimus, innovointi, 
ilmakehä ja avaruus, meret, meriasioiden hallinta, vulkanologia, terveys, uusiutuva energia, 
liikenne, televiestintä, kiireellinen humanitaarinen toiminta kolmansissa maissa sekä kulttuuri;

G. katsoo, että syrjäisimmät alueet sekä merentakaiset maat ja alueet sijaitsevat Karibian, Intian 
valtameren, Atlantin, Tyynen valtameren, Pohjoisnavan ja Etelämantereen merialueilla ja että 
niiden ansiosta Euroopan unioni on maailman suurin merialue 25 miljoonaa neliökilometriä 
kattavalla talousvyöhykkeellä, että syrjäisimpien alueiden geostrateginen sijainti tukee EU:n 
maailmanlaajuista ulottuvuutta ja että syrjäisimpien alueiden poikkeukselliset luonnonvarat, 
meriluonnonvarat ja vesiluonnonvarat muodostavat yli 50 prosenttia maailman 
biodiversiteetistä;

H. katsoo, että syrjäisimmät alueet sekä merentakaiset maat ja alueet muodostavat ainutlaatuisen 
todellisuuden ja yhteisen kokonaisuuden samanaikaisesti Euroopan unionin sisällä ja sen 
ulkopuolella; katsoo, että Euroopan komission on edistettävä ja tuettava syrjäisimpien 
alueiden sekä merentakaisten maiden ja alueiden lähentymistä erityisesti panemalla täytäntöön 
yhteisiä politiikkoja;

I. katsoo, että syrjäisimpien alueiden sekä merentakaisten maiden ja alueiden potentiaalin 
optimoiminen vaatii mahdollisimman suurten synergioiden luomista unionin kaikkien 
välineiden, rahastojen ja ohjelmien välille;

Syrjäisimpien alueiden uudet näköalat

1. on vakuuttunut, että syrjäisimpien alueiden voimavarat, potentiaali, luonnonvarat ja 
kokemus tarjoavat unionille lisämahdollisuuden vastata sitä koetteleviin haasteisiin, jotka 
liittyvät globalisaatioon, innovointivalmiuksiin, kasvuun, yhteiskunnalliseen koheesioon, 
väestöpaineeseen, ilmastonmuutokseen, energiaan sekä luonnonvarojen ja biodiversiteetin 
kestävään hallinnointiin;

2. on vakuuttunut, että pitkällä aikavälillä syrjäisimpien alueiden jättämisestä unionin eri 
rahastojen ulkopuolelle on koko unionille epäsuoraa haittaa;

3. tukee Euroopan komission pyrkimystä panna täytäntöön politiikkoja, jotka edistävät 
autonomiaa, taloudellista vakauttamista ja pysyvien työpaikkojen luomista syrjäisimmillä 
alueilla hyödyntäen alueiden voimavaroja sekä käytännöllisiä ja oivaltavia toimenpiteitä 
noudattaen SEUT-sopimuksen 349 artiklaa sekä kunkin rahaston ja ohjelman erityisiä 
rahoitusvälineitä, joiden tavoitteet voivat muuntaa syrjäisimpien alueiden voimavarat 
taloudelliseksi todellisuudeksi;

4. kehottaa komissiota perustamaan yhteysryhmän, joka kokoaa kahdesti vuodessa yhteen 
komission jäsenet ja syrjäisimmiltä alueilta valitut Euroopan parlamentin jäsenet ja jonka 
tehtävänä on seurata syrjäisimpiä alueita koskevien ohjelmien etenemistä;
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5. korostaa, että Manner-Eurooppaan nähden kaukaisen sijaintinsa vuoksi syrjäisimmät alueet 
ovat merentakaisten maiden ja alueiden tavoin haarakkeita Euroopan unionille, joka on tulossa 
tietoiseksi maailmanlaajuisesta ulottuvuudestaan ja roolistaan täysin muuttuvassa maailmassa;

6. on vakuuttunut, että unionin maailmanlaajuisen ulottuvuuden ymmärtämisen ja toisaalta 
syrjäisimmille alueille sekä merentakaisille maille ja alueille osoitetun huomion välillä on 
tiivis yhteys; on vakuuttunut, että unionin välinpitämätön tai vähättelevä suhtautuminen 
syrjäisimpien alueiden sekä merentakaisten maiden ja alueiden investointeja koskevien 
strategisten valintojensa painoarvoon ja tulevaisuuden vaikutukseen kertoo unionin 
riittämättömästä panostuksesta sen omaan maailmanlaajuiseen ja kansainväliseen 
ulottuvuuteen;

7. kehottaa komissiota laatimaan maailmanlaajuisen ”eurooppalaisia merentakaisia alueita” 
koskevan strategian ja perustamaan EU:n, syrjäisimpien alueiden sekä merentakaisten maiden 
ja alueiden ensimmäisen yhteisen foorumin;

Synergiat Horisontti 2020 -ohjelman kanssa

8. katsoo, että syrjäisimmillä alueilla on valmiudet nousta tutkimuksen ja tekniikan huipulle 
Horisontti 2020 -ohjelman tavoitteisiin liittyvillä aloilla, kuten ilmakehän ja avaruuden, 
bioteknologian, luonnonriskien seurannan, meritutkimuksen, biodiversiteetin, uusiutuvan 
energian, terveyden, ilmastonmuutokseen sopeutumisen ja älykkään liikenteen alalla;

9. muistuttaa, että uuden koheesiopolitiikan ensimmäisenä tavoitteena on vahvistaa tutkimusta, 
teknologista kehitystä ja innovointia; 

10. pitää valitettavana, että syrjäisimpien alueiden hankkeita ei ole tuettu riittävästi 
ohjelmakauden 2007–2013 tutkimuksen ja teknologian kehittämisen puiteohjelmasta, 
minkä seurauksena osallistuminen ja onnistumisprosentti ovat jääneet heikoiksi ja 
syrjäisimpien alueiden osallisuus eurooppalaisissa tutkimusverkostoissa on vähentynyt;

11. katsoo, että koheesiopolitiikan, EU 2020 -strategian ja Horisontti 2020 -strategian tavoitteiden 
toteuttamiseksi täysipainoisesti, mihin EKAR ei pysty yksin, Euroopan komission pitäisi 
tukea, taata ja kannustaa syrjäisimpien alueiden osallistumista Horisontti 2020 -ohjelmaan 
luomalla ohjelmia, joilla pyritään ja pystytään edistämään syrjäisimpien alueiden osallisuutta 
eurooppalaisissa ja kansainvälisissä tutkimus- ja innovointiverkostoissa;

12. kehottaa parantamaan syrjäisimpien alueiden yliopistojen arvostusta ja kehittämään niiden 
rakenteita, jotta lisättäisiin syrjäisimpien alueiden yliopistojen ja tutkimuskeskusten sekä 
niiden tutkijoiden ja opiskelijoiden eurooppalaista ja kansainvälistä vaikutusta synergiassa 
Horisontti 2020 -ohjelman kanssa;

13. huomauttaa, että syrjäisimmät alueet sijaitsevat vulkaanisilla ja trooppisilla vyöhykkeillä;

Synergiat sisämarkkinoiden kanssa

14. kehottaa Euroopan komissiota kehittämään syrjäisimpien alueiden osallisuutta ja kehittymistä 
sisämarkkinoilla hyödyntämällä Solbesin kertomuksen päätelmiä;

15. kehottaa komissiota tiukentamaan syrjäisimmillä alueilla kilpailusäännösten täytäntöönpanon 
valvontaa monopolitilanteiden ja lainvastaisten sopimusten välttämiseksi;
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16. kehottaa komissiota paneutumaan syrjäisimpien alueiden korkeiden elinkustannusten 
ongelmaan;

Synergiat LIFE+-ohjelman ja Energia 2020 -strategian kanssa

17. katsoo, että syrjäisimpien alueiden potentiaali biodiversiteetin hallinnassa, suojelemisessa ja 
palauttamisessa, ilmastonmuutokseen sopeutumisessa ja uusiutuvan energian kehittämisessä 
voidaan optimoida ja unionia voidaan samalla auttaa saavuttamaan omat tavoitteensa luomalla 
täydentäviä synergioita ja rahoitusta koheesiopolitiikan, LIFE+-ohjelman ja Energia 2020 
-strategian välille;

18. huomauttaa, että LIFE+-ohjelmalla pyritään ohjelmankaudella 2014–2020 osarahoittamaan 
innovatiivisia ympäristönsuojelu- ja ilmastonmuutoshankkeita; muistuttaa, että uuden 
koheesiopolitiikan tavoitteet 5 ja 6 täydentävät toisiaan ja että tästä syystä LIFE+-ohjelman 
tosiasiallinen avaaminen syrjäisimmille alueille on välttämätöntä;

19. pitää valitettavana, että komissio on kieltäytynyt muuttamasta BEST-valmistelutoimea 
todelliseksi syrjäisimmille alueille sekä merentakaisille maille ja alueille suunnatuksi 
ohjelmaksi vastoin Euroopan parlamentin lausuntoa ja 25. kesäkuuta 2009 annettuja 
neuvoston päätelmiä;

20. pitää valitettavana, että Ranskan syrjäisimmillä alueilla suojeltavia kasvupaikkoja sekä eläin-
ja kasvilajeja ei ole merkitty luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston 
suojelusta annetun direktiivin 92/43/ETY liitteeseen I, mikä tekee direktiivin 
täytäntöönpanon mahdottomaksi Ranskan syrjäisimmillä alueilla ja estää Ranskan 
syrjäisimpiä alueita osallistumasta NATURA 2000 -verkostoihin ja ohjelmiin;

21. kehottaa komissiota laatimaan syrjäisimmille alueille oman Natura 2000 -ohjelman 
349 artiklan nojalla käyttäen pohjana BEST-valmistelutoimen säännöstöä;

22. kehottaa komissiota laatimaan uusiutuvan energian kehittämistä syrjäisimmillä alueilla 
tukevan strategian, jolla pyritään saavuttamaan energiataloudellinen autonomia ja 
Energia 2020 -strategian tavoitteet; 

Synergiat unionin nuoriso-ohjelmien kanssa 

23. korostaa, että uuden koheesiopolitiikan tavoitteet 8, 9 ja 10 ovat työllisyys, sosiaalinen 
osallisuus, köyhyyden torjuminen, koulutus ja ammattitaidon hankkiminen; 

24. korostaa, että syrjäisimpien alueiden nuorisotyöttömyys kuuluu Euroopan korkeimpiin; on 
tyytyväinen siihen, että syrjäisimmät alueet on todettu tukikelpoisiksi nuorisotakuuohjelmaan 
ja että nuorisotyöllisyysaloite on luotu;

25. pitää huolestuttavana merkittävää osaamisvuotoa, josta syrjäisimmät alueet kärsivät korkean 
työttömyyden ja riittämättömän koulutustarjonnan vuoksi, sillä koulutettu ja pätevä työvoima 
on kestävän kasvun välttämätön edellytys;

26. huomauttaa, että uuden Erasmus-ohjelman tavoitteena on kehittää osaamisyhteiskuntaa; 
korostaa, että tämän tavoitteen toteuttaminen on välttämätön edellytys Eurooppa 2020 
-strategian toteuttamiselle, sillä strategiassa tiedosta tehdään eurooppalaisen talouden tärkein 
moottori; pitää näin ollen välttämättömänä luoda enemmän synergioita Erasmus-ohjelman ja 
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Euroopan sosiaalirahaston välille syrjäisimmillä alueilla, jotta kasvun merkittäviä moottoreita 
– paikallista työvoimaa ja asiantuntemusta – voidaan stimuloida; 

27. korostaa merentakaisten alueiden yliopistokoulutusvalmiuksien ja uusien huippuopetusalojen 
kehittämistä syrjäisimpien alueiden yliopistojen vetovoiman ja vaikutuksen lisäämiseksi 
Euroopassa; korostaa yliopistojen välisten kumppanuussuhteiden kehittämistä laajentamalla 
kumppanuussuhteet koskemaan myös sellaisten kolmansien maiden yliopistoja, joihin 
merentakaiset alueet pitävät yllä erityissuhteita; pyytää lisäksi, että ERASMUS-ohjelma 
kattaisi syrjäisimpien alueiden ja unionin välisten vaihto-ohjelmien matkakustannukset;

Synergiat Euroopan laajuisten verkkojen kanssa (liikenne, televiestintä ja energia)

28. korostaa tarvetta kehittää syrjäisimmillä alueilla synergioita eurooppalaisten verkkojen, 
Verkkojen Eurooppa -välineen, Civitas- ja Horisontti 2020 -ohjelmien sekä Euroopan 
aluekehitysrahaston liikenteeseen, televiestintään ja energiaan liittyvien investointien välille; 

29. pitää myönteisenä komission halua yhdistää syrjäisimmät alueet eurooppalaisiin verkkoihin; 

30. pitää valitettavana, että merten moottoritiehankkeet eivät ole kuitenkaan edistyneet nykyistä 
enempää, koska lyhyet yhteydet on nostettu etusijalle, mikä sulkee syrjäisimmät alueet 
hankkeiden ulkopuolelle; 

31. katsoo, että Manner-Euroopan ja syrjäisimpien alueiden välinen yhteys eurooppalaisten 
televiestintäverkostojen alalla on ratkaisevan tärkeä; katsoo, että digitaalitalouden 
merkityksen huomioon ottaen syrjäisimpien alueiden ja Euroopan välinen sähköinen kuilu 
jarruttaa syrjäisimpien alueiden kehitystä ja kilpailukykyä; huomauttaa, että viive tieto- ja 
viestintätekniikan leviämisessä ja uudistamisessa asettaa syrjäisimmille alueille 
maantieteellisen etäisyyden lisäksi sähköisen kehittymättömyyden ongelman; kehottaa 
tehostamaan syrjäisimpien alueiden kehitystä verkostojen laajentamisen ja uudistamisen 
kautta lisäämällä synergioita aluekehitysrahaston kanssa ja helpottamalla EIP:n rahoituksen 
saamista näille hankkeille;

Synergiat unionin meripolitiikan kanssa (yhteinen kalastuspolitiikka, Euroopan meri- ja 
kalatalousrahasto)

32. muistuttaa, että Euroopan unioni on syrjäisimpien alueiden sekä merentakaisten maiden ja 
alueiden ansiosta maailman johtava merivalta;

33. kehottaa komissiota tiedostamaan nykyistä paremmin Euroopan unionin maailmanlaajuisen 
merellisen ulottuvuuden, meren ja sinisen kasvun merkityksen koko EU:lle, syrjäisimpien 
alueiden sekä merentakaisten maiden ja alueiden strategisen aseman sekä niiden mahdollisen 
roolin merten ja rannikkoalueiden kestävässä käytössä, maailmanlaajuisessa meriasioiden 
hallinnoinnissa ja meriasiantuntemukseen perustuvan talouden kehittämisessä;

34. huomauttaa, että koheesiopolitiikan ja yhteisen kalastuspolitiikan väliset synergiat ovat 
riittämättömiä ja että yhteisessä kalastuspolitiikassa ei huomioida tarpeeksi näiden alueiden 
tilannetta; 

35. korostaa, että syrjäisimmät alueet ovat riippuvaisia talousvyöhykkeidensä kalavaroista, jotka 
ovat biologisesti erittäin hauraita; korostaa, että varojen kestävän käytön takaaminen on 
välttämätöntä; toivoo, että EU:n tulevat kalastussopimukset neuvotellaan ja laaditaan myös 
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paikallisen väestön pitkän aikavälin edut huomioiden;

36. pitää valitettavana, että uudessa yhteisessä kalastuspolitiikassa ei sallita syrjäisimmille alueille 
tukea laivaston uudistamiseen;

Synergiat yhteisen maatalouspolitiikan kanssa

37. huomauttaa, että maatalous on dynaaminen ala, joka tarjoaa työpaikkoja ja edistää toimintaa 
merkittävällä tavalla; muistuttaa, että uuden koheesiopolitiikan kolmantena tavoitteena on 
maatalousalan pk-yritysten vahvistaminen;

38. toteaa, että syrjäisimpien alueiden maatalous joutuu naapurimaiden paineen vuoksi 
monipuolistamaan toimintaansa ja lisäämään kilpailukykyään ja kohtaa uusia haasteita, jotka 
liittyvät muun muassa elintarvikeomavaraisuuteen ja kestävään kehitykseen;

39. korostaa, että POSEI-ohjelman on näyttänyt toimivuutensa ja osoittanut sopivansa erityisen 
hyvin syrjäisimpien alueiden tilanteeseen;

40. kannustaa luomaan synergioita koheesiopolitiikan ja maaseuturahaston välille vesivarojen 
kestävän käytön takaamiseksi kasteluverkostojen uudistamisen ja laajentamisen kautta;

41. kehottaa komissiota edistämään kotoperäistä maataloustuotantoa ja tuotteiden myymistä 
tuotantoalueen läheisyydessä;

42. korostaa suojatun alkuperänimityksen, tarkistetun alkuperänimityksen ja paikallisten merkkien 
luomista syrjäisimmillä alueilla;

Synergiat Euroopan kehitysrahaston kanssa

43. pitää valitettavana, että Euroopan kehitysrahaston ja aluekehitysrahaston välinen 
korrelaatiosuhde on edelleen puutteellinen myös rajat ylittävien yhteistyöhankkeiden osalta, 
vaikka tämä on välttämätön edellytys rahastojen tavoitteiden toteutumiselle;

44. kehottaa komissiota käynnistämään neuvottelut EU:n jäsenvaltioiden, syrjäisimpien alueiden, 
merentakaisten maiden ja alueiden sekä AKT-valtioiden välillä vuoropuhelun lisäämiseksi ja 
syrjäisimpien alueiden yhdistämiseksi niiden maantieteellisiin alueisiin;

Synergiat EU:n ulkopolitiikan kanssa

45. kehottaa Euroopan komissiota tiedostamaan paremmin geostrategisen aseman, joka 
syrjäisimmillä alueilla sekä merentakaisilla mailla ja alueilla on johtuen niiden läheisyydestä 
useisiin mantereisiin; 

46. kehottaa komissiota viimeistelemään lähialueita koskevan toimintasuunnitelman, jota se on 
valmistellut vuodesta 1999 lähtien; 

47. kehottaa komissiota huomioimaan paremmin kolmansien maiden kanssa tehtyjen 
kauppasopimusten vaikutuksen syrjäisimpien alueiden talouteen;

48. pitää valitettavana, että Latinalaisen Amerikan ja AKT-maiden kanssa tehdyissä sopimuksissa 
ei ole huomioitu syrjäisimpien alueiden etuja ja että ennen näiden sopimusten neuvottelemista 
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ei ole toteutettu vaikutustutkimusta;

49. kehottaa Euroopan komissiota neuvottelemaan syrjäisimpien alueiden läheisyydessä 
sijaitsevien AKT-maiden kanssa tehtäviin kauppasopimuksiin järjestelmällisesti erityisen 
osuuden syrjäisimpien alueiden ja AKT-maiden välisten yksinomaisten markkinoiden 
luomiseksi tarkoituksena edistää syrjäisimpien alueiden yhdentymistä maantieteellisen 
ympäristönsä kanssa;

50. muistuttaa syrjäisimpien alueiden sekä merentakaisten maiden ja alueiden intresseistä auttaa 
Euroopan unionin kehittämään ja laajentamaan humanitaarisia toimintavalmiuksiaan 
luonnonkatastrofien sattuessa; vetoaa eurooppalaisten väestönsuojelujoukkojen perustamisen 
puolesta;

Synergia köyhyyden torjumista ja sosiaalista syrjäytymistä koskevien ohjelmien kanssa

51. korostaa vakavia sosiaalisen syrjäytymisen, köyhyyden ja väkivallan ongelmia, jotka 
koettelevat merentakaisia alueita; muistuttaa, että uuden koheesiopolitiikan tavoite 9 on 
edistää sosiaalista osallisuutta sekä köyhyyden ja kaikkien syrjinnän muotojen torjuntaa ja että 
aluekehitysrahasto pitää heikoimmassa asemassa olevan väestön tukemista investointien 
ensisijaisena tavoitteena; 

52. on tyytyväinen vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahaston hyväksymiseen 
ja pyytää, että se pantaisiin täytäntöön erityisen tehokkaasti syrjäisimmillä alueilla;

53. toteaa, että syrjäisimmillä alueilla vallitsee vaikea asuntopula alueen nopean väestönkasvun 
vuoksi; kannustaa laatimaan investointikehyksen sosiaaliseen asuntotarjontaan ja luomaan 
erityissäännöksiä, joiden ansiosta valtiontuet voisivat tukea investointeja sosiaaliseen 
asuntotarjontaan syrjäisimmillä alueilla;

Synergiat COSME-ohjelman ja Progress-mikrorahoitusjärjestelyn kanssa 

54. huomauttaa, että syrjäisimmät alueet sijaitsevat ympäristössä, jossa teollisuuden kilpailu on 
kovaa erityisesti alhaisten työvoimakustannusten ja naapurimaiden runsaiden raakavarojen 
vuoksi; muistuttaa, että uuden koheesiopolitiikan tavoitteiden 3 ja 8 tarkoituksena on 
vahvistaa pk-yritysten kilpailukykyä sekä edistää kestävää ja laadukasta työllisyyttä;

55. toteaa, että merentakaisten alueiden mikroyritykset ja pk-yritykset, joita perustetaan runsain 
määrin kriisistä huolimatta, joutuvat kamppailemaan saadakseen rahoitusta, mikä vaarantaa 
niiden kehityksen ja olemassaolon; 

56. on tyytyväinen tältä osin tulevan COSME-ohjelman tavoitteisiin, joilla pyritään tukemaan 
eurooppalaisia pk-yrityksiä erityisesti rahoitusta ja uusien markkinoiden valloittamista 
koskevissa asioissa; on tyytyväinen Progress-mikrorahoitusjärjestelyn etenemiseen; kehottaa 
komissiota takaamaan näiden ohjelmien toteutuksen syrjäisimmillä alueilla;

57. korostaa tarvetta mukauttaa kunkin syrjäisimmän alueen taloudellinen kehitys sen potentiaalin 
mukaisella tavalla; huomauttaa, että muun muassa jätteenkäsittelyvalmiuksien puutteellisuus 
tarjoaa merkittävän kehitysmahdollisuuden sekä työllisyyden että ympäristön kannalta;

58. on tyytyväinen pk-yritysten vihreää toimintasuunnitelmaa koskevan julkisen kuulemisen 
hiljattaiseen käynnistämiseen; kehottaa komissiota sisällyttämään tuleviin päätelmiinsä 
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syrjäisimpien alueiden pk-yritysten tätä alaa koskevat ongelmat ja valmiudet;

59. korostaa, että matkailu on yksi merentakaisen talouden tärkeimmistä moottoreista; katsoo näin 
ollen, että syrjäisimpien alueiden hotellikantaa on välttämätöntä kehittää ja uudistaa 
aluekehitysrahaston ja COSME-ohjelman yhteistuella, jotta syrjäisimpien alueiden 
matkailutarjontaa voidaan tavoitteiden mukaisesti monipuolistaa ja kehittää;

60. ehdottaa EU:n jäsenvaltioiden mutta myös joidenkin kolmansien maiden viisumipolitiikkojen 
yksinkertaistamista matkailun helpottamiseksi sekä syrjäisimpien alueiden ja naapurimaiden 
välisen moniin kohteisiin suuntautuvan matkailun edistämiseksi;

Synergiat Luova Eurooppa -ohjelman kanssa

61. huomauttaa, että syrjäisimpiä alueita leimaa voimakkaasti monikulttuurisuus ja että 
syrjäisimpien alueiden kulttuurisen monimuotoisuuden tulee voida rikastuttaa eurooppalaista 
kulttuuria ja vastavuoroisesti saada vaikutteita Euroopasta; kehottaa Euroopan komissiota 
avaamaan Luova Eurooppa -ohjelman myös syrjäisimmiltä alueilta tuleville hankkeille;

62. kehottaa Euroopan komissiota määrittelemään strategian merentakaisen kulttuuriperinnön 
kehittämiseksi ja levittämiseksi Euromed Heritage IV -ohjelman tapaan;

63. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.
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PERUSTELUT

Euroopan unionia ja syrjäisimpiä alueita yhdistävien politiikkojen historia on tähän asti 
perustunut keskeisen ja välttämättömän yhteisvastuun politiikan täytäntöönpanoon, joka on 
tapahtunut koheesiopolitiikan sekä maatalouden ja kalastuksen tukivälineiden kautta. 

Tässä mietinnössä kehotetaan jättämään taakse nykyiset, paljolti kuluneet näkemykset ja 
omaksumaan uudenlainen lähestymistapa, jonka kautta syrjäisimpien alueiden 
investointipolitiikat voivat avata uusia ovia ja tukea alueiden kestävää kehitystä. Tästä syystä 
syrjäisimpiä alueita ei pidä enää sitoa vain alue- ja maatalouspolitiikkojen kahleisiin, jotta ne 
pääsevät mukaan mahdollisimman täysipainoisesti ja voivat hyötyä eurooppalaisten 
politiikkojen parhaista puolista. 

Euroopan unionin tuki syrjäisimmille alueille ei ole pelkkä eurooppalaisen yhteisvastuun 
osoitus. Se on tukea, joka hyödyttää koko Euroopan unionia sen pyrkiessä saavuttamaan omia 
tavoitteitaan kasvun ja maailmanlaajuisen vaikutusvallan edistämiseksi ja suurten 
maailmanlaajuisten haasteiden ratkaisemiseksi. On kyse sitten AKT-maiden kanssa 
käytävästä vuoropuhelusta, ilmastonmuutoksen torjumisesta, biodiversiteetin turvaamisesta, 
koralliriuttojen suojelemisesta, terveydestä, alueellisten kielten ylläpitämisestä tai kulttuurien 
monimuotoisuudesta, Euroopan unioni on yhdessä syrjäisimpien alueidensa kanssa entistä 
valmiimpi saavuttamaan näihin haasteisiin liittyvät tavoitteensa. Espanjan, Portugalin ja 
Ranskan merentakaiset alueet haluavat itse kohdata haasteet ja kunnianhimoisen tavoitteen 
luoda unioni, joka on avoin ja suuntaa katseensa maailmaan, meriin, tutkimukseen, 
ympäristöön ja huippuosaamiseen.

Investoimalla syrjäisimpiin alueisiin ja tulemalla tietoisiksi niiden panoksesta ja asemasta 
voimme investoida Euroopan unionin tulevaisuuteen maailmanlaajuisten haasteiden 
edelläkävijänä. Euroopan unionia koettelee kriisi, joka herättää pelkoja sisäänpäin 
kääntymisestä ja sulkeutumisesta ulkomaailmalta. Tällaisena aikana on ehdottoman tärkeää 
jättää sivuun kysymys kustannuksista ja nostaa sen sijaan esiin syrjäisimpien alueiden 
ratkaisevan tärkeä panos Euroopan mantereen maailmanlaajuisten tavoitteiden 
toteuttamisessa. Komission ja Euroopan unionin on astuttava nyt tälle tielle ja jätettävä taakse 
surkuttelevat tulevaisuudenkuvat.

On kuitenkin pakko todeta, että henkilöt, jotka työskentelevät Euroopan unionin nimissä tai 
edustavat sitä kokonaisuudessaan, unohtavat syrjäisimmät alueet valitettavan usein. Ei ole 
tavatonta nähdä Euroopan komission ja sen erillisvirastojen sivustoilla karttoja, joissa 
syrjäisimmät alueet loistavat poissaolollaan, tai teknisiä asiakirjoja, jotka koskevat kolmansia 
maita, kuten Karibian maita, Latinalaista Amerikkaa, Intian valtamerta tai Luoteis-Afrikkaa ja
joissa ei edes mainita Euroopan unionin olevan näillä alueilla läsnä syrjäisimpien alueidensa 
välityksellä. Aivan liian usein syrjäisimmät alueet myös jätetään miltei tietoisesti ulkopuolelle 
suurista hankkeista, joiden tavoitteena on yhdistää unionin kaikki osat rakenteellisesti ja 
materiaalisesti toisiinsa. Euroopan unionin aivan liian usein toistuva arvostuksen puute 
hankaloittaa entisestään syrjäisimpien alueiden maantieteellisesti syrjäistä asemaa.

Jos Euroopan unioni pyrkii aidosti yhdentymiseen, tulevaisuuden Euroopan unionin kehittäjät 
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eivät voi enää jättää syrjäisimpiä alueita sivuun ja pitää niitä rasitteena. 

Syrjäinen sijainti saattaa olla rasite syrjäisimmille alueille, mutta unionille se on päin vastoin 
voimavara.

SEUT-sopimuksen 349 artiklassa tunnustetaan syrjäisimmille alueille ominaiset vaikeudet ja 
erityispiirteet, sillä nämä vaikeudet ja erityispiirteet ovat todellisia, konkreettisia ja läsnä. 
Mukautettu erityiskohtelu ei tarkoita syrjäisimpien alueiden kohdalla suosivaa kohtelua, sillä 
kyse on yhdentymistä tukevasta kohtelusta, joka ainoastaan voi mahdollistaa syrjäisimpien 
alueiden tasapainoisen ja täydellisen yhdentymisen unioniin. Pyrkimys yhdistää syrjäisimmät 
alueet ottamatta huomioon niiden erityistarpeita tulee pitkällä aikavälillä vahvistamaan 
pysyvästi niiden haittoja, jotka ovat seurausta niiden syrjäisestä sijainnista Manner-
Eurooppaan nähden. Lopulta se tarkoittaisi niiden sulkemista Euroopan unionin ulkopuolelle. 
Merentakaisten alueiden sijainti on toki syrjäinen Manner-Eurooppaan nähden, mutta 
Manner-Euroopan sijainti on vastaavasti aivan yhtä syrjäinen merentakaisiin alueisiin nähden.

Vuonna 2014 on siis saatava aikaa todellinen täyskäännös. Unionin on paitsi tunnustettava 
merentakaisten alueiden tarjoamat voimavarat ja mahdollisuudet, sen on myös tehtävä näistä 
voimavaroista ja mahdollisuuksista todellisuutta, sillä ne ovat myös osa unionin yhteistä 
tulevaisuutta, kun unioni yhdistää omiin tulevaisuudennäkemyksiinsä ja kehitysnäköaloihinsa 
merentakaiset alueensa. Tästä on noustava myös käsitys eurooppalaisista merentakaisista 
alueista, jonka mukaan syrjäisimmät alueet sekä merentakaiset maat ja alueet ovat osa samaa 
todellisuutta.

Horisontti 2020, Energia 2020, Life + ja Erasmus sekä eurooppalaiset energia-, liikenne- ja 
televiestintäverkostot eivät enää voi jättää merentakaisia alueita painopistealueidensa ja 
tavoitteidensa ulkopuolelle. Kaikkien näiden strategioiden ja välineiden on kohennettava 
syrjäisimpien alueiden puutteellista yhdentymistä Eurooppaan nähden. Niissä on myös 
käytävä selvästi ilmi, että syrjäisimpien alueiden potentiaali voi auttaa Euroopan unionia 
merkittävällä tavalla tavoitteidensa saavuttamisessa. Euroopan komissio ja Euroopan unioni 
eivät ole viime vuosina ajaneet näitä pyrkimyksiä. Tämän kuilun kiinnikurominen ja tilanteen 
muuttaminen vaatii todellista mielikuvituksen ponnistusta.

Yhteisen maatalouspolitiikan, yhteisen kalastuspolitiikan sekä sisämarkkinoiden ja niitä 
koskevien sääntöjen on tulevaisuudessa joiltain osin opittava huomioimaan ja joiltain osin 
huomioitava edelleen entistä paremmin syrjäisimpien alueiden maantieteelliset, 
maantieteellis-taloudelliset ja ilmastolliset erityispiirteet. Ilman tätä yhteinen 
maatalouspolitiikka, yhteinen kalastuspolitiikka tai sisämarkkinat eivät voi tukea 
syrjäisimpien alueiden kestävää ja harmonista yhdentymistä muuhun Eurooppaan.

Myöskään kauppapolitiikassa, ulkopolitiikassa tai unionin kehityspolitiikassa merentakaisia 
alueita ei voida pitää unionin kannalta merkityksettöminä alueina. Merentakaiset alueet ovat 
unionin jatke maailmassa. Niiden taloudellisia etuja ei voida jatkuvasti alistaa Manner-
Euroopan eduille, jotka ovat paitsi itsekkäitä, myös surullisen tietämättömiä geostrategisista ja 
maantieteellis-taloudellisista näkemyksistä ja joissa syrjäisimpien alueiden tilannetta ei 
mainita eikä huomioida. Unionin maailmanlaajuisen ulottuvuuden ymmärtämisen ja toisaalta 
unionin syrjäisimmille alueille sekä merentakaisille maille ja alueille osoittaman huomion 
välillä on kuitenkin tiivis yhteys. Unionin useimmissa ulkopolitiikoissa (kauppa-, meri-, 
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diplomatia- ja kehitysasioissa) näkyvä välinpitämättömyys syrjäisimpiä alueita sekä 
merentakaisia maita ja alueita kohtaan osoittaa selvästi, että unioni investoi puutteellisesti 
omaan maailmanlaajuiseen ja kansainväliseen ulottuvuuteensa.

Unionin ja syrjäisimpien alueiden tavoitteet voidaan siis saavuttaa luomalla ja kehittämällä 
synergioita rakennerahastojen ja muiden unionin rahastojen, strategioiden ja politiikkojen 
välille. Lisäksi on luotava ohjelmia ja tilapäisiä välineitä, joiden ansiosta syrjäisimmät alueet 
voivat omaksua niille kuuluvan aseman ja ulottuvuuden Euroopan unionissa, joka on aidosti 
avoin maailmalle ja tietoinen maantieteestään, historiastaan sekä kasvun ja vaikutusvallan 
moottoreistaan, jotta näihin uusiin, yhteisiin haasteisiin voidaan vastata.

Kaikki kannattanevat syrjäisimpiä alueita koskevaa strategista näkemystä, mutta nyt on 
tärkeää nostaa esiin käytännöllinen lähestymistapa, jotta unionin kaikissa politiikoissa 
poistetaan rajoitteet, esteet ja hidasteet syrjäisimpien alueiden täysipainoiselta 
osallistumiselta.

Ei pidä tyytyä vain puolustamaan syrjäisimpiä alueita Euroopassa, vaan meidän on ennen 
kaikkea tuettava niitä ja nostettava ne voittoon.


