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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

ühtekuuluvuspoliitika rolli kohta Euroopa Liidu äärepoolseimates piirkondades 
Euroopa 2020. aasta strateegia kontekstis
(2011/2195(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse äärepoolseimate piirkondade eristaatust tunnistava Euroopa Liidu 
toimimise lepingu (ELTL) artiklite 355 ja 349 sätteid nende koostoimes, millega 
tunnistatakse äärepoolseimate piirkondade eristaatust, ning ELTL artikli 107 lõike 3 
punkti a riigiabi korra kohta nendes piirkondades,

– võttes arvesse ELTL artiklit 174 ja sellele järgnevaid artikleid, milles on sätestatud 
majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse eesmärk ja määratletakse 
struktuurilise otstarbega finantsinstrumendid selle saavutamiseks,

– võttes arvesse komisjoni 26. mai 2004. aasta teatist „Äärepoolseimate piirkondade 
tihedam partnerlus” (COM(2004)0343),

– võttes arvesse oma 28. septembri 2005. aasta resolutsiooni äärepoolseimate piirkondade 
vahelise partnerluse tugevdamise kohta1,

– võttes arvesse komisjoni 12. septembri 2007. aasta teatist „Äärepoolseimate piirkondade 
strateegia: kokkuvõte ja arenguperspektiivid” (COM(2007)0507) ja sellele lisatud 
komisjoni talituste 12. septembri 2007. aasta töödokumenti „Äärepoolseimate piirkondade 
strateegia arengu kokkuvõte” (SEK(2007)1112),

– võttes arvesse oma 20. mai 2008. aasta resolutsiooni äärepoolseimate piirkondade 
strateegia kohta: kokkuvõte ja arenguperspektiivid2,

– võttes arvesse komisjoni 17. oktoobri 2008. aasta teatist „Äärepoolseimad piirkonnad –
Euroopa eelis” (COM(2008)0642),

– võttes arvesse komisjoni 22. aprilli 2009. aasta rohelist raamatut ühise kalanduspoliitika 
reformi kohta (COM(2009)0163),

– võttes arvesse äärepoolseimate piirkondade 14. oktoobri 2009. aasta ühismemorandumit 
„Äärepoolseimad piirkonnad 2020. aasta hakul”,

– võttes arvesse komisjoni 6. novembri 2009. aasta teatist „ELi ning ülemeremaade ja -
territooriumide vahelise uue partnerluse põhijooned” (COM(2009)0623),

– võttes arvesse oma 25. veebruari 2010. aasta resolutsiooni ühise kalanduspoliitika reformi 
käsitleva rohelise raamatu kohta3,

                                               
1 ELT C 227 E, 21.9.2006, lk 512.
2 Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2008)0210.
3 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2010)0039.
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– võttes arvesse komisjoni 3. märtsi 2010. aasta teatist „EUROOPA 2020. AASTAL –
Aruka, jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu strateegia” (COM(2010)2020),

– võttes arvesse oma 20. mai 2010. aasta resolutsiooni ühtekuuluvuspoliitika panuse kohta 
Lissaboni strateegia ja ELi 2020. aasta strateegia eesmärkide saavutamisse1,

– võttes arvesse Hispaania, Prantsusmaa, Portugali ja äärepoolseimate piirkondade 7. mai 
2010. aasta memorandumit „Uuendatud nägemus Euroopa äärepoolseimate piirkondade 
strateegiast”,

– võttes arvesse üldasjade nõukogu 14. juuni 2010. aasta 3022. koosoleku järeldusi2,

– võttes arvesse komisjoni 30. juuni 2010. aasta teatist „Euroopa kui maailma soosituim 
turismisihtkoht – uus Euroopa turismi tegevuskava” (COM(2010)0352),

– võttes arvesse komisjoni 26. augusti 2010. aasta teatist „Euroopa digitaalne tegevuskava” 
(COM(2010)0245),

– võttes arvesse komisjoni 15. septembri 2010. aasta teatist „„Noorte liikuvus” – Algatus 
noorte potentsiaali vallandamiseks eesmärgiga saavutada Euroopa Liidus arukas, 
jätkusuutlik ja kaasav majanduskasv” (COM(2010)0477),

– võttes arvesse komisjoni 24. septembri 2010. aasta POSEI 2006. aasta reformi mõju 
esimest aruannet Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2010)0501),

– võttes arvesse 24. septembri 2010. aasta ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrus, millega sätestatakse põllumajanduse erimeetmed liidu äärepoolseimate 
piirkondade jaoks (COM(2010)0498),

– võttes arvesse komisjoni 6. oktoobri 2010. aasta teatist „Euroopa 2020 – strateegiline 
juhtalgatus Innovaatiline liit” (COM(2010)0546),

– võttes arvesse oma 14. detsembri 2010. aasta resolutsiooni ELi regionaalpoliitika hea 
valitsemistava kohta: Euroopa Komisjoni abi- ja kontrollimenetlused3,

– võttes arvesse oma 21. oktoobri 2010. aasta resolutsiooni „Integreeritud merenduspoliitika 
– edusammude hindamine ja uued ülesanded” kohta4,

– võttes arvesse komisjoni 27. oktoobri 2010. aasta teatist „Ühtse turu akt. Kõrge 
konkurentsivõimega sotsiaalne turumajandus. 50 ettepanekut ühise tööturu ja 
ettevõtlusmaastiku ning omavahelise kaubavahetuse parendamiseks” (COM(2010)0608),

– võttes arvesse komisjoni 24. jaanuari 2011. aasta teatist „Üleilmastumise ajastu terviklik 
tööstuspoliitika. Jätkusuutlikkus ja konkurentsivõime kesksele kohale” 
(COM(2010)0614),

                                               
1 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2010)0191.
2 Vt nõukogu dokument nr 11021/10.
3 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2010)0468.
4 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2010)0386.
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– võttes arvesse oma 14. detsembri 2010. aasta resolutsiooni tõelise territoriaalse, sotsiaalse 
ja majandusliku ühtekuuluvuse saavutamise kohta ELis – ülemaailmse konkurentsivõime 
vältimatu tingimus?1,

– võttes arvesse komisjoni 9. novembri 2010. aasta teatist „Majanduslikku, sotsiaalset ja 
territoriaalset ühtekuuluvust käsitleva viienda aruande järeldused: ühtekuuluvuspoliitika 
tulevik” (COM(2010)0642),

– võttes arvesse komisjoni 23. novembri 2010. aasta teatist „Uute oskuste ja töökohtade 
tegevuskava. Euroopa panus täieliku tööhõive saavutamisse” (COM(2010)0682),

– võttes arvesse komisjoni 16. detsembri 2010. aasta teatist „Vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse 
vastu võitlemise Euroopa tegevusprogramm: sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse 
Euroopa raamistik” (COM(2010)0758),

– võttes arvesse komisjoni 26. jaanuari 2011. aasta teatist „Ressursitõhus Euroopa –
Euroopa 2020. aasta strateegia kohane juhtalgatus” (COM(2011)0021),

– võttes arvesse oma 9. märtsi 2011. aasta resolutsiooni üleilmastumise ajastu uue 
tööstuspoliitika kohta2,

– võttes arvesse komisjoni 28. märtsi 2011. aasta valget raamatut „Euroopa ühtse 
transpordipiirkonna tegevuskava – Konkurentsivõimelise ja ressursitõhusa 
transpordisüsteemi suunas” (COM(2011)0144),

– võttes arvesse oma 23. juuni 2011. aasta resolutsiooni 2010. aasta aruande kohta, mis 
käsitleb ühtekuuluvuspoliitika 2007.–2013. aasta programmide rakendamist3,

– võttes arvesse oma 23. juuni 2011. aasta resolutsiooni ERFi ja teiste struktuurifondide 
praeguse ja tulevase sünergia kohta tõhususe tõstmiseks4,

– võttes arvesse oma 12. mai 2011. aasta resolutsiooni innovaatilise liidu ja Euroopa 
kriisijärgseks maailmaks ümberkujundamise kohta5,

– võttes arvesse oma 8. juuni 2011. aasta resolutsiooni SKP täiendamise kohta. Edu 
mõõtmine muutuvas maailmas6,

– võttes arvesse oma 12. mai 2011. aasta resolutsiooni noorte liikuvuse kohta – raamistik 
Euroopa haridus- ja koolitussüsteemide parandamiseks7,

– võttes arvesse oma 5. mai 2010. aasta resolutsiooni Euroopa uue digitaalse tegevuskava 

                                               
1 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2010)0473.
2 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2011)0093.
3 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2011)0283.
4 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2011)0286.
5 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2011)0236.
6 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2011)0264.
7 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2011)0230.
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kohta: 2015.eu1,

– võttes arvesse oma 8. juuni 2011. aasta resolutsiooni tulevikku investeerimise ning uue 
mitmeaastase finantsraamistiku kohta konkurentsivõimelise, jätkusuutliku ja kaasava 
Euroopa nimel2,

– võttes arvesse komisjoni 29. juuni 2011. aasta teatist „Euroopa 2020. aasta strateegia 
aluseks olev eelarve” (COM(2011)0500 1. ja 2. osa),

– võttes arvesse 29. juuni 2011. aasta ettepanekut võtta vastu nõukogu määrus, millega 
määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020 
(COM(2011)0398),

– võttes arvesse oma 5. juuli 2011. aasta resolutsiooni komisjoni viienda 
ühtekuuluvusaruande ja ühtekuuluvuspoliitika strateegia kohta pärast 2013. aastat3,

– võttes arvesse komisjoni 13. juuli 2011. aasta teatist „Ühise kalanduspoliitika reform” 
(COM(2011) 417),

– võttes arvesse oma 27. septembri 2011. aasta resolutsiooni struktuurifondide ja 
Ühtekuuluvusfondi vahendite kasutamise ning ELi tulevase ühtekuuluvuspoliitika jaoks 
saadud õppetundide kohta4,

– võttes arvesse oma 27. septembri 2011. aasta resolutsiooni Euroopa kui maailma 
soosituima turismisihtkoha ning uue Euroopa turismi tegevuskava kohta5,

– võttes arvesse oma 26. oktoobri 2011. aasta resolutsiooni uute oskuste ja töökohtade 
tegevuskava kohta6,

– võttes arvesse 6. oktoobri 2011. aasta ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrus, millega kehtestatakse ühissätted ühisesse strateegilisse raamistikku 
kuuluvate fondide – Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, 
Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi ja Euroopa Merendus-
ja Kalandusfondi – kohta, nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, 
Euroopa Sotsiaalfondi ja Ühtekuuluvusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks määrus 
(EÜ) nr 1083/2006 (COM(2011)0615),

– võttes arvesse 6. oktoobri 2011. aasta ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrus, milles käsitletakse erisätteid Euroopa Regionaalarengu Fondi ja 
majanduskasvu ja tööhõivesse investeerimise eesmärgi kohta ning millega tunnistatakse 
kehtetuks määrus (EÜ) nr 1080/2006 (COM(2011)0614),

                                               
1 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2010)0133.
2 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2011)0266.
3 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2011)0316.
4 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2011)0403.
5 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2011)0407.
6 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2011)0466.
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– võttes arvesse 6. oktoobri 2011. aasta ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrus, mis käsitleb Ühtekuuluvusfondi ja millega tunnistatakse kehtetuks 
määrus (EÜ) nr 1084/2006 (COM(2011)0612),

– võttes arvesse 6. oktoobri 2011. aasta ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrus, mis käsitleb Euroopa Sotsiaalfondi ja millega tunnistatakse kehtetuks 
määrus (EÜ) nr 1081/2006 (COM(2011)0607),

– võttes arvesse 6. oktoobri 2011. aasta ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrus Euroopa Liidu sotsiaalsete muutuste ja innovatsiooni programmi 
kehtestamise kohta (COM(2011)0609),

– võttes arvesse 6. oktoobri 2011. aasta ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrus erisätete kohta, milles käsitletakse Euroopa Regionaalarengu Fondist 
toetuse andmist seoses eesmärgiga „Euroopa territoriaalne koostöö” (COM(2011)0611),

– võttes arvesse 6. oktoobri 2011. aasta ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. juuli 2006. aasta 
määrust (EÜ) nr 1082/2006 Euroopa territoriaalse koostöö rühmituse (ETKR) kohta, et 
selgitada, lihtsustada ja parandada nende rühmituste asutamist ja kasutamist 
(COM(2011)0610),

– võttes arvesse Euroopa Komisjoni liikme Michel Barnier’ koostatud ja Pedro Solbes Mira 
esitatud 12. oktoobri 2011. aasta aruannet „Äärepoolseimad piirkonnad ühtsel turul – ELi 
projektsioon maailmas”,

– võttes arvesse komisjoni 18. oktoobri 2010. aasta teatist Euroopa Ülemkogule „Komisjoni 
arvamus Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 355 lõike 6 alusel Prantsuse valitsuse 
algatuse kohta, et muuta Saint-Barthélémy staatust liidu suhtes” (COM(2010)0559) ja 
Euroopa Ülemkogu 29. oktoobri 2010. aasta otsust 2010/718/EL Saint-Barthélemy saare 
staatuse muutmise kohta Euroopa Liidu suhtes1,

– võttes arvesse oma 15. novembri 2011. aasta resolutsiooni vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse 
vastu võitlemise Euroopa tegevusprogrammi kohta2,

– võttes arvesse 3. ja 4. novembril 2011 toimunud Euroopa Liidu äärepoolseimate 
piirkondade juhtide XVII konverentsi lõppdeklaratsiooni,

– võttes arvesse komisjoni 15. novembri 2011. aastal koostatud 2012. aasta tööprogrammi 
„Euroopa uutmine” (COM(2011)0777),

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. novembri 2011. aasta määrust (EL) 
nr 1255/2011, millega kehtestatakse integreeritud merenduspoliitika edasiarendamist 
toetav programm3,

                                               
1 ELT L 325, 9.12.2010, lk 4.
2 Vastu võetud tekstid, P7_TA(2011)0495.
3 ELT L 321, 5.12.2011, lk 1.
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– võttes arvesse komisjoni 30. novembri 2011. aasta teatist „Horisont 2020 –
teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogramm” (COM(2011)0808), 30. novembri 
2011. aasta ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega 
kehtestatakse teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogramm „Horisont 2020” aastateks 
2014–2020 (COM(2011)0809) ja 30. novembri 2011. aasta ettepanekut võtta vastu 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse teadusuuringute ja 
innovatsiooni raamprogrammi „Horisont 2020” (2014–2020) osalemis- ja 
levitamiseeskirjad” (COM(2011)0810),

– võttes arvesse oma 15. detsembri 2011. aasta resolutsiooni Euroopa ühtse 
transpordipiirkonna tegevuskava ning konkurentsivõimelise ja ressursitõhusa 
transpordisüsteemi kohta1,

– võttes arvesse äärepoolseimate piirkondade 15. jaanuari 2010. aasta arvamust 
avalikkusega tulevase ELi 2020. aasta strateegia üle konsulteerimist käsitleva komisjoni 
töödokumendi üle (COM(2009) 647),

– võttes arvesse äärepoolseimate piirkondade 28. jaanuari 2011. aasta ühisarvamust 
majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse viienda aruande kohta,

– võttes arvesse ELi äärepoolseimate piirkondade 28. veebruari 2011. aasta arvamust: Ühtse 
turu akt (COM(2010)0608, 27.10.2010),

– võttes arvesse Euroopa Komisjoni presidendile, José Manuel Durão Barrosole saadetud 
äärepoolseimatest piirkondadest Euroopa Parlamendi liikmete 6. juuli 2010. aasta 
dokumenti ühekuuluvuspoliitika prioriteetide kohta nendes piirkondades pärast 
2013. aastat,

– võttes arvesse oma kodukorra artiklit 48,

– võttes arvesse regionaalarengukomisjoni raportit ning eelarvekomisjoni ja tööstuse, 
teadusuuringute ja energeetikakomisjoni arvamusi (A7-0000/2011),

A. arvestades, et aluslepingus on ette nähtud lepingu diferentseeritud kohaldamine 
äärepoolseimate piirkondade suhtes, nähes ELTL artiklis 349 ette erikohtlemise ja omaette 
käsituse, mida eeldab äärepoolseima piirkonna staatus;

B. arvestades, et EL 2020 strateegias on sihiks seatud arukas, jätkusuutlik ja kaasav 
majanduskasv ja selles tuleb asjakohaselt käsitleda ääremaa mõõdet, kuna äärepoolseimas 
piirkonnas on lähtetingimused nende eesmärkide saavutamiseks raskemad kui teistes 
piirkondades ja et äärepoolseimad piirkonnad kavatsevad teha koostööd, et saavutada 
2020. aastaks viis eesmärki tööhõive, uuendustegevuse, hariduse, sotsiaalse kaasamise, 
kliima ja energia alal;

C. arvestades ühtekuuluvuspoliitika rolli tähtsust nendes piirkondades ebavõrdsuse 
vähendamisel, nende integreerimisel siseturgu ja nende oma koha leidmisel vastavas 
geograafilises ruumis ja EL 2020 eesmärkide püüdlemisel, mille esmatähtsaks vahendiks 

                                               
1 Vastu võetud tekstid, P7_TA(2011)0584.
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on Euroopa fondid;

D. arvestades, et äärepoolseimate majandussüsteemide suureks väljakutseks on, kuidas muuta 
oma piirangulised tingimused kasvupotentsiaaliks ja -võimalusteks, ning et uued 
ülemaailmsed katsumused, nagu üleilmastumine, kliimamuutused, energiavarustus ning 
taastuvenergiate arendamine ja demograafilised surved, nõuavad ELi poliitikameetmete ja 
vahendite koordineerimist;

Äärepoolseimatele piirkondadele ettenähtud diferentseeritud ja tervikuna kohtlemine

1. rõhutab asjaolu, et aluslepingust tulenevalt on äärepoolseimatel piirkondadel õigus 
diferentseeritud ja tervikuna kohtlemisele, mis peab väljenduma maksimaalsel tasemel 
toetuste saamises, olenemata arengutasemest, samuti asjaolu, et nende eripära tuleb 
piisavalt arvesse võtta ja kaitsta, mille tõttu ei saa neid piirkondi kohelda samamoodi nagu 
Euroopa ülejäänud piirkondi;

2. pooldab äärepoolseimate piirkondade abikõlblikkuse kindlaksmääramisel 
struktuurifondide eraldiste saamiseks muude kriteeriumide kasutuselevõtmist, sest SKP 
inimese kohta kriteerium ei kajasta nende piirkondade spetsiifilist reaalsust ning on 
olemuselt vastuolus ääremaa staatusega ja asutamislepingu endaga; nõuab tungivalt, et 
kaasrahastamise määrad oleksid äärepoolseimate piirkondade jaoks vastavalt 85% kõikide 
nendele piirkondadele mõeldud toetusvahendite puhul; nõuab äärepoolseimates 
piirkondades toetusvahendite eelarve täitmise tähtaja pikendamist, pidades silmas eelarve 
paremini täitmist;

3. kritiseerib seoses Euroopa Regionaalarengu Fondi lisaeraldisega äärepoolseimatele 
piirkondadele eelarveperioodiks 2014–2020 kavandatud summade vähendamist ja 
kinnitab, et EL 2020 rakendamiseks vajalikud rahalised vahendid eeldavad Euroopa 
toetusi vähemalt samas mahus praeguse finantsraamistiku alusel saadavatega; teeb 
ettepaneku kasutada toetuse jagamiseks muid kriteeriumeid, et vahendid jaguneksid nende 
piirkondade vahel õiglasemalt, fikseeritud toetuskomponendina, mida antakse neile 
ühtselt;

4. rõhutab vajadust võtta Euroopa maksu- ja tollipoliitika meetmeid, et tugevdada 
äärepoolseimate majandussüsteemide konkurentsivõimet, ning et vabatsoonide olemasolu 
muutub majandustegevuse mitmekesistamises ja kvalifitseeritud tööhõivevõimaluste 
loomises äärepoolseimates piirkondades esmatähtsaks;

5. pooldab äärepoolseimate piirkondade riigiabialase erikohtlemise säilitamist ja kutsub üles 
heastama äärepoolseimate piirkondade sisest diskrimineerimist, arvestades, et ebavõrdne 
toetuste tõstmine nende piirkondade SKP alusel tekitab tasakaalustamatust nendes 
piirkondades tervikuna;

Euroopa poliitika omaette ja spetsiaalne käsitus äärepoolseimates piirkondades

6. kutsub üles tõhustama põllumajanduse toetusmeetmeid POSEI raames, et konkureerida 
tootjatega, kelle tootmiskulud on madalamad, ja pooldab ÜPPs äärepoolseimatele 
piirkondadele ettenähtud erandite säilitamist;
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7. rõhutab vajadust säilitada mereressursside majandamine ja kaitsmine, vesiviljeluse 
väärtustamine ja kehtestada taas võimalus saada abi laevastiku uuendamiseks ning kutsub 
üles suurendama lisakulutuste kompenseerimist kalanduse POSEI raames;

8. juhib tähelepanu äärepoolseimate piirkondade merelisele mõõtmele ja kalanduse 
tähtsusele tulenevalt nende piirkondade majandusvööndist, mille potentsiaal peab 
väljenduma konkreetsetes meetmetes tõelise meremajanduse arendamiseks ja mida tuleb 
Euroopa integreeritud merenduspoliitikas nõuetekohaselt arvesse võtta;

9. tuletab meelde turismisektori tähtsust ja kutsub komisjoni üles kiirendama Euroopa 
tegevuskava täitmist ning tagama olemasolevate rahastamisliinide suurema 
koordineerimise, pöörates äärepoolseimatele piirkondadele erilist tähelepanu;

10. juhib tähelepanu asjaolule, et äärepoolseimad piirkonnad kavatsevad panustada teadus- ja 
uuendustegevuse strateegiasse ning oma ettevõtlusvõrgustiku kasvu; pooldab 
tehnoloogiainfrastruktuuride ja innovatsioonikeskuste loomist, projektide ja partnerluste 
arendamist teadus- ja tehnoloogiasüsteemi üksustega ning ideede ja heade tavade jagamist 
Euroopa innovatsiooni tugivõrkude kaudu;

11. rõhutab, et Euroopa ühtne transpordipiirkond peab kaasa aitama äärepoolseimaid 
piirkondi kaasavale majanduskasvule ja parandama ligipääsetavust; kutsub üles looma 
spetsiaalse transporditoetuste raamistiku äärepoolseimates piirkondades, looma 
logistikaplatvormid ja pooldab selliste projektide rakendamist nagu merekiirteed; juhib 
tähelepanu Marco Polo programmi potentsiaalidele äärepoolseimate piirkondade jaoks, 
kutsub komisjoni üles muutma programmi paindlikumaks ja pikendama seda pärast 
2013. aastat ning taotleb, et Euroopa Ühendamise Rahastu sisaldaks konkreetseid viiteid 
äärepoolseimate piirkondade jaoks;

12. tuletab meelde, et äärepoolseimate piirkondade sõltuvus imporditud fossiilkütustest 
tekitab kõrgeid lisakulusid; teeb ettepaneku tugevdada taastuvenergia sektorit ja luua 
spetsiaalne energiaprogramm, et vähendada kauge asukoha, infrastruktuuride ja teenuste 
osutamise maksumust;

13. nõuab tungivalt, et komisjon looks POSEI-sarnase spetsiaalse energia-, transpordi- ning 
info- ja kommunikatsioonitehnoloogiaprogrammi, mis peab olema kooskõlas teiste 
Euroopa rahaliste vahenditega nendes valdkondades;

Äärepoolseimate piirkondade parem valitsemine ja nende lõimimine ELi ja selle 
geograafilisse ruumi

14. pooldab äärepoolseimate piirkondade omavalitsuste suuremat osalemist Euroopa 
programmide koostamises ja täideviimises, mitmetasandilises valitsemises ja partnerluses 
ning nende piirkondade suuremat nähtavust Euroopa institutsioonides;

15. märgib äärepoolseimate piirkondade rolli ELi ja ülejäänud maailma vaheliste piiridena 
ning pooldab käsitust, mis tunnustaks naaberlust kolmandate riikidega ja riikidega, kellega 
ELil on privilegeeritud ajaloolised ja kultuurilised suhted; juhib tähelepanu vastavatesse 
geograafilistesse piirkondadesse integreerumise raskustele, rahvusvaheliste 
kaubanduslepingute mõjule ja Euroopa teatud poliitikameetmete välistahu mõjule;
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16. kutsub üles jätkama äärepoolseimates piirkondades territoriaalse koostöö programme ja 
pooldab programmide suuremat rahastamist, suuremat panust riikidevahelisele koostööle 
ja äärepoolseimate piirkondade puhul piiriüleses koostöös 150 km kriteeriumi kaotamist;

17. tuletab meelde, et ka teised ELi piirkonnad võivad otsustada saada äärepoolseimaks
piikonnaks, valides neile kõige sobivama staatuse, ja tuletab praegustele 
äärepoolseimatele piirkondadele meelde nende otsustavat rolli oma staatuse 
kindlustamises;

18. teeb oma presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile
ja liikmesriikidele.
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SELETUSKIRI

Euroopa Liidu äärepoolseimad piirkonnad on piirkondade kogum, mis on nende kaugusest 
ja eraldatusest, rasketest maastiku- ja kliimaoludest tingitud füüsiliste ja struktuuriliste 
tingimustega seotud eripärade tõttu eriline piirkondade rühm, mida tunnustatakse 
sellistena Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 3491. 

Nendel piirkondadel on asutamislepingus sätestatud eristaatus, mis võimaldab nende 
piirkondade eripärade ja -tingimuste tõttu teha asutamislepingu sätetes erandeid ja neid 
sätteid äärepoolseimate piirkondade jaoks kohandada. Kuna nendes piirkondades on 
alalised piiratud ja raskendatud tingimused, mille tõttu tunnustatakse nende erinevust 
ülejäänud Euroopa piirkondadest, ei saa ELi õigusnorme ja programme rakendada kogu 
ELi territooriumil ühtemoodi, vaid nende rakendamine peab olema suunatud 
territoriaalsele käsitusviisile. 

Seetõttu ongi vaja ja kohane analüüsida tulevase ühtekuuluvuspoliitika seisukohast 
äärepoolseimates piirkondades, kuidas saavutada EL 2020 strateegias sätestatud aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu eesmärke nendes Euroopa piirkondades, kus 
valitsevad alalised eripärad ja piirangud tulenevalt eelkõige nende kaugusest ja mille tõttu 
on õigustatud, et Euroopa Liit võtab nende jaoks erimeetmeid.

Cayenne’i põhimõtted, mis kehtestati 1999. aastal, on Euroopa Liidu äärepoolseimate 
piirkondade tegevuskava peamised alused ja nende põhimõtete – võrdsete võimaluste 
põhimõte, potentsiaalsete võimaluste väärtuse põhimõte, sidususpõhimõte ja 
partnerluspõhimõte – kohaselt peab Euroopa tegevus looma vajalikud tingimused selleks, 
et muuta äärepoolseimate piirkondade potentsiaal reaalseteks majanduskasvu teguriteks, 
eelkõige erimeetmete kaudu.

Sellega seoses määratleti 2010. aasta mai memorandumis „Uuendatud nägemus Euroopa 
äärepoolseimate piirkondade strateegias” Euroopa tulevase tegevuse põhisuunad 
äärepoolseimates piirkondades, rõhutades vajadust säilitada tasakaal: potentsiaalsete 
võimaluste ja piirangute vahel, Euroopa Liidu poliitika sise- ja välisaspektide vahel, 
edendades territoriaalset sidusust, ja Euroopa Liidu üldise poliitika kohandamise ja 
ääremaade jaoks erivahendite kasutuselevõtu vahel.

Üldasjade nõukogu 14. juuni 2010. aasta järeldustes nõuti, et Euroopa Komisjon esitaks 
selle teema kohta dokumendi ja kavandaks 2012. aasta alguses avaldada teatise ELi 
uuendatud strateegia kohta äärepoolseimate piirkondade jaoks, ning et selles dokumendis 
käsitletaks süstemaatiliselt põhiküsimusi, mida tuleb arvestada äärepoolseimate 
piirkondade tegevuse kavandamisel EL 2020 strateegia eesmärkide saavutamiseks.

Raportöör annab kolmepoolse ülevaate põhilistest prioriteetidest, mida tuleb 
ühtekuuluvuspoliitikas arvestada seoses EL 2020 strateegiaga äärepoolseimates 
piirkondades, ja pooldab järgmist:

                                               
1 Praegu on Euroopa Liidu äärepoolseimad piirkonnad: Madeira, Assoorid, Kanaari saared, Martinique, 
Guadelupe, Réunion, Prantsuse Guajaana ja Saint-Martin.
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1. Äärepoolseimate piirkondade diferentseeritud ja tervikuna kohtlemist ELis, milles 
võetakse nõuetekohaselt arvesse nende eripärasid ELi poliitika raames, milles on 
erilise tähtsusega ühtekuuluvuspoliitika kui nende piirkondade väikeste 
majandussüsteemide peamine käivitaja; see diferentseeritus ei tähenda siiski ainult 
erilist tähelepanu nende piirkondade kauguse kompenseerimise näol, vaid hõlmab ka 
spetsiaalset strateegiat, mis näeb ette arengumudeli, millega suudetakse ära kasutada 
nende piirkondade kõige tugevamaid külgi, et suurendada nende konkurentsivõimet, 
majanduskasvu ja tööhõivevõimalusi;

2. Euroopa poliitikameetmete kohandamist nende rakendamisel ELi äärepoolseimates 
piirkondades, sest need piirkonnad saavad majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse 
ühtekuuluvuse eesmärke paremini saavutada ainult ELi poliitikameetmete spetsiaalse 
käsitusega ning aidata kaasa EL 2020 eesmärkide saavutamisele; põllumajandus- ja 
kalanduspoliitikas on olnud edukas POSEI programmide erimeetmed, mis lubab 
mõelda võimalusele käivitada teisi seda tüüpi programme teistes võimalikes sektorites, 
nagu energeetika ja taastuvad energiaallikad, transport ja info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia. Euroopa poliitikameetmete rakendamisel 
äärepoolseimates piirkondades nõuavad erilist tähelepanu ka teadus- ja 
uuendustegevuse, transpordi ja telekommunikatsiooni ning turismi, tolli- ja 
maksupoliitika valdkonnad, vabatsoonid ja kaubanduspoliitika;

3. Äärepoolseimate piirkondade paremini integreerimist Euroopa Liitu, mis eeldab 
tõhusamat juhtimist mitmetasandilise süsteemi kaudu, territoriaalset järjepidevust, et 
parandada ühtse turu eeliste kättesaadavust ja selle piirkondliku naabruse tasandil 
integreerimise arendamist. Äärepoolseimate piirkondade paremini integreerimist 
nende geograafilisse piirkonda, milleks on vaja väärtustada neid piirkondi Euroopa 
poliitikas, võttes eelkõige arvesse suhteid kolmandate riikidega ja riikidega, kellega 
ELil on privilegeeritud ajaloolised ja kultuurilised suhted.

Raportöör soovib eespool nimetatud prioriteetidega seoses esitatud mitme ettepanekuga 
aidata leida Euroopa tegevusprogrammis tasakaalustatumat lahendust Euroopa Liidu 
äärepoolseimates piirkondades esinevatele probleemidele seoses EL 2020 strateegia 
eesmärkidega, rõhutades ühtekuuluvuspoliitika rolli ja nähes ette mõned küsimused, mida 
tuleb arvesse võtta ettepanekus ELi uuendatud strateegia kohta äärepoolseimate 
piirkondade jaoks ja Euroopa Parlamendi seisukohast.


