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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

koheesiopolitiikan tehtävästä Euroopan unionin syrjäisimmillä alueilla Eurooppa 2020 
-strategian kehyksessä
(2011/2195(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 349 ja 355 
artiklan, joissa syrjäisimmille alueille myönnetään erityinen asema, ja SEUT-sopimuksen 
107 artiklan 3 kohdan a alakohdan, jossa käsitellään näitä alueita koskevaa 
valtiontukijärjestelmää,

– 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 26. toukokuuta 2004 annetun komission tiedonannon "Syrjäisimpien 
alueiden tiiviimpi kumppanuus" (COM(2004) 343),

– ottaa huomioon 28. syyskuuta 2005 antamansa päätöslauselman syrjäisimpien alueiden 
tiiviimmästä kumppanuudesta1,

– ottaa huomioon 12. syyskuuta 2007 annetun komission tiedonannon "Syrjäisimpiä alueita 
koskeva strategia: saavutukset ja tulevaisuudennäkymät" (COM(2007) 507) ja tähän 
tiedonantoon liitetyn 12. syyskuuta 2007 päivätyn komission yksiköiden työasiakirjan 
"Syrjäisimpiä alueita koskeva strategia: saavutukset ja tulevaisuudennäkymät" 
(SEK(2007)1112),

– ottaa huomioon 20. toukokuuta 2008 antamansa päätöslauselman syrjäisimpiä alueita 
koskevasta strategiasta: saavutukset ja tulevaisuudennäkymät2,

– ottaa huomioon 17. lokakuuta 2008 annetun komission tiedonannon "Syrjäisimmät alueet: 
Euroopan voimavara" (COM(2008) 642),

– ottaa huomioon 22. huhtikuuta 2009 annetun komission vihreän kirjan "Yhteisen 
kalastuspolitiikan uudistus"(COM(2009) 163),

– ottaa huomioon 14. lokakuuta 2009 allekirjoitetun syrjäisimpiä alueita koskevan 
yhteismuistion "Syrjäisimmät alueet ja Eurooppa 2020 -strategia",

– ottaa huomioon 6. marraskuuta 2009 annetun komission tiedonannon "EU:n ja 
merentakaisten maiden ja alueiden (MMA:iden) uuden kumppanuuden perustekijät" 
(COM(2009) 623),

                                               
1 EUVL C 227 E, 21.9.2006, s. 512.
2 Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2008)0210.
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– ottaa huomioon 25. helmikuuta 2010 antamansa päätöslauselman yhteisen 
kalastuspolitiikan tulevaisuutta koskevasta vihreästä kirjasta1,

– ottaa huomioon 3. maaliskuuta 2010 annetun komission tiedonannon "Eurooppa 2020: 
Älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun strategia" (COM(2010)2020),

– ottaa huomioon 20. toukokuuta 2010 antamansa päätöslauselman koheesiopolitiikan 
osuudesta Lissabonin ja Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden saavuttamisessa2,

– ottaa huomioon 7. toukokuuta 2010 laaditun Espanjan, Ranskan, Portugalin ja 
syrjäisimpien alueiden muistion "Uudistettu näkemys syrjäisimpiä alueita koskevasta 
EU:n strategiasta",

– ottaa huomioon 14. kesäkuuta 2010 järjestetyn yleisten asioiden neuvoston 
3022. kokouksen päätelmät3,

– ottaa huomioon 30. kesäkuuta 2010 annetun komission tiedonannon "Eurooppa, maailman 
ykkösmatkailukohde – Euroopan matkailupolitiikan uudet puitteet" (COM(2010) 352),

– ottaa huomioon 26. elokuuta 2010 annetun komission tiedonannon "Euroopan 
digitaalistrategia" (COM(2010) 245),

– ottaa huomioon 15. syyskuuta 2010 annetun komission tiedonannon "Nuoret liikkeellä –
Aloite nuorten potentiaalin vapauttamiseksi tavoitteena älykäs, kestävä ja osallistava 
kasvu Euroopan unionissa" (COM(2010) 477),

– ottaa huomioon 24. syyskuuta 2010 annetun komission ensimmäisen kertomuksen 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle POSEI-ohjelmien vuoden 2006 uudistuksen 
vaikutuksista (COM(2010) 501),

– ottaa huomioon 24. syyskuuta 2010 annetun ehdotuksen Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetukseksi unionin syrjäisimpien alueiden hyväksi toteutettavista 
maatalousalan erityistoimenpiteistä (COM(2010) 498),

– ottaa huomioon 6. lokakuuta 2010 annetun komission tiedonannon "Eurooppa 2020 
-strategian lippulaivahanke: Innovaatiounioni" (COM(2010) 546),

– ottaa huomioon 14. joulukuuta 2010 antamansa päätöslauselman "Hyvä hallintotapa EU:n 
aluepolitiikan kannalta: Euroopan komission tuki- ja valvontamenettelyt"4,

– ottaa huomioon 21. lokakuuta 2010 antamansa päätöslauselmansa yhdennetystä 
meripolitiikasta – edistyksen arviointi ja uudet haasteet5,

                                               
1 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2010)0039.
2 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2010)0191.
3 Neuvoston asiakirja N:o 11021/10.
4 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2010)0468.
5 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2010)0386.
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– ottaa huomioon 27. lokakuuta 2010 annetun komission tiedonannon "Sisämarkkinoiden 
toimenpidepaketti – Kohti kilpailukykyistä sosiaalista markkinataloutta – 50 ehdotusta 
yhteistyön, yritystoiminnan ja vuorovaikutuksen parantamiseksi" (COM(2010) 608),

– ottaa huomioon 24. tammikuuta 2011 annetun komission tiedonannon "Globalisaation 
aikakauden yhdennetty teollisuuspolitiikka – Kilpailukyky ja kestävyys keskeiselle sijalle" 
(COM(2010) 614),

– ottaa huomioon 14. joulukuuta 2010 antamansa päätöslauselman todellisen alueellisen, 
sosiaalisen ja taloudellisen yhteenkuuluvuuden saavuttamisesta EU:ssa − 
maailmanlaajuisen kilpailukyvyn ehdoton edellytys?1

– ottaa huomioon 9. marraskuuta 2010 annetun komission tiedonannon "Taloudellista, 
sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta käsittelevän viidennen kertomuksen päätelmät: 
koheesiopolitiikan tulevaisuus" (COM(2010) 642),

– ottaa huomioon 23. marraskuuta 2010 annetun komission tiedonannon "Uuden osaamisen 
ja työllisyyden ohjelma: Eurooppa tähtää täystyöllisyyteen" (COM(2010) 682),

– ottaa huomioon 16. joulukuuta 2010 annetun komission tiedonannon "Köyhyyden ja 
sosiaalisen syrjäytymisen torjunnan eurooppalainen foorumi: Eurooppalaiset puitteet 
sosiaaliselle ja alueelliselle yhteenkuuluvuudelle" (COM(2010) 758),

– ottaa huomioon 26. tammikuuta 2011 annetun komission tiedonannon "Resurssitehokas 
Eurooppa – Eurooppa 2020 -strategian lippulaivahanke" (COM(2011) 21),

– ottaa huomioon 9. maaliskuuta 2011 antamansa päätöslauselman globalisaation 
aikakauden teollisuuspolitiikasta2,

– ottaa huomioon 28. maaliskuuta 2011 annetun komission valkoisen kirjan "Yhtenäistä 
Euroopan liikennealuetta koskeva etenemissuunnitelma – Kohti kilpailukykyistä ja 
resurssitehokasta liikennejärjestelmää" (COM(2011) 144),

– ottaa huomioon 23. kesäkuuta 2011 antamansa päätöslauselman koheesiopolitiikkaan 
liittyvästä strategiaraportista 2010 vuosien 2007–2013 ohjelmien toteuttamisesta3,

– ottaa huomioon 23. kesäkuuta 2011 antamansa päätöslauselman EAKR:n ja muiden 
rakennerahastojen tilanteesta ja tulevasta synergiasta tehokkuuden lisäämiseksi4,

– ottaa huomioon 12. toukokuuta 2011 antamansa päätöslauselman "Innovaatiounioni: 
Euroopan mukauttaminen kriisin jälkeiseen maailmaan"5,

                                               
1 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2010)0473.
2 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0093.
3 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0283.
4 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0286.
5 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0236.
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– ottaa huomioon 8. kesäkuuta 2011 antamansa päätöslauselman BKT:stä ja muista 
indikaattoreista – Edistyksen mittaaminen muuttuvassa maailmassa1,

– ottaa huomioon 12. toukokuuta 2011 antamansa päätöslauselman Nuoret liikkeellä 
-aloitteesta – puitteet Euroopan yleissivistävien ja ammatillisten koulutusjärjestelmien 
parantamiseksi2,

– ottaa huomioon 5. toukokuuta 2010 antamansa päätöslauselman Euroopan uudesta 
digitaalisesta asialistasta: 2015.eu3,

– ottaa huomioon 8. kesäkuuta 2011 antamansa päätöslauselman "Sijoittaminen 
tulevaisuuteen: uusi monivuotinen rahoituskehys kilpailukykyistä, kestävää ja osallistavaa 
Euroopan unionia varten"4,

– ottaa huomioon Eurooppa 2020 -strategiaa tukevasta talousarviosta 29. kesäkuuta 2011 
annetun komission tiedonannon (COM(2011) 500 – osat 1 ja 2),

– ottaa huomioon 29. kesäkuuta 2011 annetun ehdotuksen neuvoston asetukseksi vuosia 
2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta (COM(2011) 398),

– ottaa huomioon 5. heinäkuuta 2011 antamansa päätöslauselman komission viidennestä 
koheesiokertomuksesta ja koheesiopoliittisesta strategiasta vuoden 2013 jälkeen5,

– ottaa huomioon 13. heinäkuuta 2011 annetun komission tiedonannon yhteisen 
kalastuspolitiikan uudistamisesta (COM(2011) 417),

– ottaa huomioon 27. syyskuuta 2011 antamansa päätöslauselman rakennerahastojen ja 
koheesiorahaston varojen hyödyntämisestä: mitä on opittu EU:n tulevaa 
koheesiopolitiikkaa silmällä pitäen?6,

– ottaa huomioon 27. syyskuuta 2011 antamansa päätöslauselman aiheesta Eurooppa, 
maailman ykkösmatkailukohde – Euroopan matkailupolitiikan uudet puitteet7,

– ottaa huomioon 26. lokakuuta 2011 antamansa päätöslauselman uuden osaamisen ja 
työllisyyden ohjelmasta8,

– ottaa huomioon 6. lokakuuta 2011 annetun ehdotuksen Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetukseksi yhteiseen strategiakehykseen kuuluvia Euroopan 
aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun 
kehittämisen maatalousrahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista 

                                               
1 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0264.
2 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0230.
3 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2010)0133.
4 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0266.
5 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0316.
6 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0403.
7 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0407.
8 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0466.
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yhteisistä säännöksistä ja Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa ja 
koheesiorahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä asetuksen (EY) N:o 1083/2006 
kumoamisesta (COM(2011) 615),

– ottaa huomioon 6. lokakuuta 2011 annetun ehdotuksen Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetukseksi Euroopan aluekehitysrahastoa ja investoinnit kasvuun ja 
työpaikkoihin -tavoitetta koskevista erityissäännöksistä sekä asetuksen (EY) N:o 
1080/2006 kumoamisesta (COM(2011) 614),

– ottaa huomioon 6. lokakuuta 2011 annetun ehdotuksen Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetukseksi koheesiorahastosta ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1084/2006 
kumoamisesta (COM(2011) 612),

– ottaa huomioon 6. lokakuuta 2011 annetun ehdotuksen Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetukseksi Euroopan sosiaalirahastosta ja asetuksen (EY) N:o 1081/2006 
kumoamisesta (COM(2011) 607),

– ottaa huomioon 6. lokakuuta 2011 annetun ehdotuksen Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetukseksi sosiaalisia muutoksia ja innovaatioita koskevasta Euroopan unionin 
ohjelmasta (COM(2011) 609),

– ottaa huomioon 6. lokakuuta 2011 annetun ehdotuksen Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetukseksi erityissäännöksistä Euroopan alueellista yhteistyötä koskevan 
tavoitteen tukemiseksi Euroopan aluekehitysrahastosta (COM(2011) 611),

– ottaa huomioon 6. lokakuuta 2011 annetun ehdotuksen Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetukseksi eurooppalaisesta alueellisen yhteistyön yhtymästä (EAYY) 5 
päivänä heinäkuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 
1082/2006 muuttamisesta yhtymien perustamisen ja toteuttamisen selkeyttämiseksi, 
yksinkertaistamiseksi ja parantamiseksi (COM(2011) 610),

– ottaa huomioon Pedro Solbes Miran 12. lokakuuta 2011 komission jäsenelle Barnier'lle 
esittelemän kertomuksen "Euroopan syrjäisimmät alueet ja yhtenäismarkkinat: EU:n 
vaikutus maailmassa",

– ottaa huomioon 18. lokakuuta 2010 annetun komission tiedonannon Eurooppa-neuvostolle 
aiheesta "Komission lausunto Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 355 
artiklan 6 kohdan nojalla Ranskan hallituksen aloitteesta, jonka tarkoituksena on Saint 
Barthélemyn saaren aseman muuttaminen Euroopan unioniin nähden" (COM(2010) 559) 
ja 29. lokakuuta 2010 tehdyn Eurooppa-neuvoston päätöksen 2010/718/EU Saint 
Barthélemyn saaren aseman muuttamisesta Euroopan unioniin nähden1,

– ottaa huomioon 15. marraskuuta 2011 antamansa päätöslauselman köyhyyden ja 
sosiaalisen syrjäytymisen torjunnan eurooppalaisesta foorumista2,

– ottaa huomioon 3.–4. marraskuuta 2011 järjestetyn syrjäisimpien alueiden johtajien 

                                               
1 EUVL L 325, 9.12.2010, s. 4.
2 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0495.
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seitsemännentoista kokouksen loppujulkilausuman,

– ottaa huomioon 15. marraskuuta 2011 hyväksytyn komission työohjelman vuodeksi 2012 
"Eurooppaa uudistamassa" (COM(2011) 777),

– ottaa huomioon 30. marraskuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU) N:o 1255/2011 yhdennetyn meripolitiikan edelleenkehittämistä 
koskevasta tukiohjelmasta1,

– ottaa huomioon 30. marraskuuta 2011 annetun komission tiedonannon "Horisontti 2020 –
Tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma" (COM(2011) 808), 30. marraskuuta 2011 
annetun ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tutkimuksen ja 
innovoinnin puiteohjelmasta "Horisontti 2020" (2014–2020) (COM(2011) 809) ja 30. 
marraskuuta 2011 annetun ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi 
tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman Horisontti 2020 (2014–2020) osallistumista ja 
tulosten levittämistä koskevista säännöistä (COM(2011) 810),

– ottaa huomioon 15. joulukuuta 2011 antamansa päätöslauselman yhtenäistä Euroopan 
liikennealuetta koskevasta etenemissuunnitelmasta – kohti kilpailukykyistä ja 
resurssitehokasta liikennejärjestelmää2,

– ottaa huomioon 15. tammikuuta 2010 annetun syrjäisimpien alueiden vastauksen 
komission valmisteluasiakirjaan liittyvässä tulevaa EU 2020 -strategiaa koskevassa 
kuulemisessa (COM(2009) 647),

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

– ottaa huomioon 28. helmikuuta 2011 annetun EU:n syrjäisimpien alueiden lausunnon 
sisämarkkinoiden toimenpidepaketista (COM(2010) 608, annettu 27. lokakuuta 2010),

– ottaa huomioon syrjäisimmiltä alueilta kotoisin olevien Euroopan parlamentin jäsenten 6. 
heinäkuuta 2010 Euroopan komission puheenjohtajalle José Manuel Durão Barrosolle 
toimittaman asiakirjan koheesiopolitiikan painopistealueista näillä alueilla vuoden 2013 
jälkeen,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 48 artiklan,

– ottaa huomioon aluekehitysvaliokunnan mietinnön ja teollisuus-, tutkimus- ja 
energiavaliokunnan lausunnot (A7-0000/2011),

A. ottaa huomioon, että perustamissopimuksessa on säädetty, että sopimusta sovelletaan 
eriytetysti syrjäisimpiin alueisiin, joille myönnetään SEUT-sopimuksen 349 artiklassa 
erityiskohtelu ja oma kehys, jonka perusteella määritellään "syrjäisimpien alueiden 
asema";

                                               
1 EUVL L 321, 5.12.2011, s. 1.
2 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0584.
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B. ottaa huomioon, että Eurooppa 2020 -strategian tavoitteena on älykäs, kestävä ja 
osallistava kasvu ja että syrjäisimpiä alueita koskeva ulottuvuus on huomioitava riittävällä 
tavalla; ottaa huomioon, että syrjäisimpien alueiden lähtökohdat näiden tavoitteiden 
saavuttamiseksi ovat muita alueita epäsuotuisammat ja että syrjäisimmät alueet pyrkivät 
tekemään yhteistyötä saavuttaakseen vuoteen 2020 mennessä työllisyyteen, innovointiin, 
koulutukseen, sosiaalisen osallisuuteen, ilmastoon ja energiaan liittyvät viisi tavoitetta;

C. ottaa huomioon, että koheesiopolitiikalla on merkittävä tehtävä näillä alueilla erojen 
vähentämiseksi, näiden alueiden liittämiseksi osaksi sisämarkkinoita ja näiden alueiden 
maantieteellisen aseman ja Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden toteuttamisen 
vahvistamiseksi, ja katsoo, että EU:n rahastot ovat tältä osin ensisijaisesti käytettäviä 
välineitä;

D. ottaa huomioon, että syrjäisimpien alueiden talouksien suuri haaste on muuttaa niitä 
koskevat rajoitteet kasvumahdollisuuksiksi ja että globalisaation, ilmastonmuutoksen, 
energiahuollon, uusiutuvien energialähteiden kehittämisen ja väestönkehityksen 
asettamien paineiden kaltaiset maailmanlaajuiset haasteet edellyttävät EU:n politiikkojen 
ja välineiden koordinointia;

Syrjäisimpien alueiden eriytetty ja yhteinen kohtelu

1. korostaa, että syrjäisimmillä alueilla on perustamissopimuksen nojalla oikeus eriytettyyn 
ja yhteiseen kohteluun, minkä seurauksena niillä on oltava oikeus saada enimmäismäärä 
tukea kehitystasosta riippumatta, ja että syrjäisimpien alueiden ainutlaatuisuus on otettava 
riittävällä tavalla huomioon ja että sitä on suojeltava, eikä näitä alueita voida kohdella 
samalla tavoin kuin muita EU:n alueita;

2. kannattaa muiden perusteiden käyttämistä sen määrittelemiseksi, ovatko syrjäisimmät 
alueet tukikelpoisia rakennerahaston varojen myöntämistä varten, koska henkilöä kohti 
mitattu BKT ei kuvasta näiden alueiden erityistilannetta, ja sen käyttö on vastoin 
syrjäisimpien alueiden aseman ja perustamissopimuksen henkeä; vaatii, että syrjäisimpiä 
alueita koskevien yhteisrahoitusosuuksien olisi oltava johdonmukaisesti 85 prosenttia 
kaikkien näitä alueita koskevien tukivälineiden osalta; pyytää pidentämään varojen 
täytäntöönpanon määräaikaa syrjäisimmillä alueilla, jotta varojen täytäntöönpanoa 
voidaan parantaa;

3. arvostelee EAKR:n lisämäärärahaan liittyvien määrien ehdotettua vähentämistä 
syrjäisimpien alueiden osalta rahoituskaudella 2014–2020 ja toteaa, että Eurooppa 2020 
-strategian yhteydessä täytäntöönpantavan rahoitusjärjestelyn olisi taattava vähintään yhtä 
suurien EU:n tukien saanti kuin nykyisessä rahoituskehyksessä; ehdottaa, että määrärahan 
jakamiseksi tasapuolisemmin näiden alueiden välillä käytettäisiin muita jakoperusteita ja 
että määräraha myönnettäisiin yhdenmukaisesti myönnettävänä kiinteänä osana näille 
alueille; 

4. painottaa, että EU:n vero- ja tullipolitiikka on mukautettava syrjäisimpien alueiden 
talouksien kilpailukyvyn vahvistamiseksi ja että tullittomat alueet ovat erityisen tärkeitä 
taloudellisen toiminnan monipuolistamiseksi ja ammattipätevyyttä edellyttävien 
työpaikkojen luomiseksi syrjäisimmillä alueilla;
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5. kannattaa syrjäisimpiä alueita koskevan erityiskohtelun säilyttämistä valtiontukien osalta 
ja vaatii puuttumaan syrjäisimpien alueiden väliseen syrjintään, sillä syrjäisimpien 
alueiden epätasa-arvoinen BKT:n kasvu synnyttää epätasapainoa näiden alueiden 
muodostamalle kokonaisuudelle;

Oma ja erityinen kehys EU:n politiikkojen soveltamiseksi syrjäisimmillä alueilla

6. vaatii vahvistamaan maatalouden tukitoimenpiteitä POSEI-ohjelman yhteydessä, jotta 
voidaan vastata sellaisten tuottajien aiheuttamaan kilpailuun, jotka hyötyvät alhaisemmista 
tuotantokustannuksista, ja kannattaa syrjäisimmille alueille yhteisen maatalouspolitiikan 
yhteydessä myönnettyjen poikkeuksien säilyttämistä;

7. korostaa, että merivarojen hallinta- ja suojelutoimenpiteitä on jatkettava, vesiviljelyn 
arvostusta on lisättävä ja tukien myöntäminen laivaston uudistamista varten on sallittava 
uudelleen, ja vaatii kalastusta koskevaan POSEI-ohjelmaan liittyvien lisäkustannusten 
vuoksi maksettavien korvausten vahvistamista;

8. painottaa syrjäisimpien alueiden yksinomaisen talousvyöhykkeen vuoksi näiden alueiden 
merellistä ulottuvuutta ja kalastustoiminnan merkitystä ja katsoo, että niiden tarjoamien 
mahdollisuuksien seurauksena on ryhdyttävä konkreettisiin toimenpiteisiin todellisen 
meritalouden luomiseksi ja että ne otettava asianmukaisesti huomioon Euroopan unionin 
yhdennetyssä meripolitiikassa;

9. palauttaa mieliin matkailualan merkityksen ja vaatii komissiota vauhdittamaan EU:n 
toimintasuunnitelman täytäntöönpanoa ja takaamaan nykyisten rahoitusjärjestelyjen 
paremman koordinoinnin, jonka yhteydessä kiinnitetään erityistä huomiota syrjäisimpiin 
alueisiin;

10. korostaa, että syrjäisimpien alueiden aikomuksena on sitoutua tutkimusta ja innovointia 
koskevaan strategiaan ja niiden yrittäjäkunnan kasvattamiseen; kannattaa teknisten 
infrastruktuurien ja innovointikeskusten perustamista, hankkeiden ja kumppanuuksien 
kehittämistä tiede- ja teknologiajärjestelmään kuuluvien toimijoiden kanssa ja ideoiden ja 
hyvien käytäntöjen vaihtoa innovointia tukevien eurooppalaisten verkostojen avulla;

11. painottaa, että yhtenäisen Euroopan liikennealueen avulla on edistettävä syrjäisimpien 
alueiden osallistavaa kasvua ja huonojen yhteyksien parantamista; vaatii laatimaan 
erityisen kehyksen liikennealan tuille syrjäisimmillä alueilla ja luomaan logistisia 
rajapintoja ja kannattaa merten moottoriteiden kaltaisten hankkeiden täytäntöönpanoa; 
korostaa Marco Polo -ohjelman tarjoamia mahdollisuuksia syrjäisimmille alueille ja vaatii 
komissiota lisäämään ohjelman joustavuutta ja jatkamaan sitä vuoden 2013 jälkeen sekä
pyytää sisällyttämään Yhteyksien Eurooppa -välineeseen erityisiä viittauksia syrjäisimpiin 
alueisiin;

12. palauttaa mieliin, että syrjäisimpien alueiden riippuvaisuus tuotavista fossiilisista 
polttoaineista aiheuttaa huomattavia lisäkustannuksia; kehottaa vahvistamaan uusiutuvia 
energialähteitä ja luomaan erityisen energia-alan ohjelman syrjäisestä sijainnista, 
infrastruktuureista ja tarjotuista palveluista aiheutuvien kustannusten vähentämiseksi;

13. vaatii komissiota perustamaan POSEI-ohjelman kaltaisen erityisen energia-, liikenne- ja 
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tieto- ja viestintätekniikan alan ohjelman, jonka on oltava sopusoinnussa muiden näihin 
aloihin liittyvien EU:n varojen kanssa;
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Hallinnon kehittäminen ja syrjäisimpien alueiden aseman vahvistaminen EU:ssa ja niitä 
ympäröivällä maantieteellisellä alueella

14. kannattaa lisäämään syrjäisimpien alueiden alueviranomaisten osallisuutta EU:n 
ohjelmien valmistelussa ja täytäntöönpanossa monitasoisen ja kumppanuussuhteisiin 
perustuvan hallinnon avulla ja lisäämään näiden alueiden näkyvyyttä EU:n toimielimissä;

15. Panee merkille syrjäisimpien alueiden aseman EU:n ulkorajojen osalta ja kannattaa 
lähestymistapaa, jossa tunnustetaan naapuruussuhteet kolmansien maiden ja sellaisten 
maiden kanssa, joiden kanssa näillä alueilla on etuoikeutetut historialliset ja kulttuuriset 
suhteet; kiinnittää huomiota aseman vahvistamiseen ympäröivällä maantieteellisellä 
alueella liittyviin vaikeuksiin, kansainvälisten kauppasopimusten vaikutuksiin ja joidenkin 
EU:n politiikkojen ulkoisen ulottuvuuden seurauksiin;

16. vaatii jatkamaan alueellista yhteistyötä koskevia ohjelmia syrjäisimmillä alueilla ja 
kannattaa ohjelmien määrärahojen kasvattamista, valtioiden välisen yhteistyön lisäämistä 
ja rajatylittävää yhteistyötä koskevan 150 kilometrin vaatimuksen poistamista 
syrjäisimpien alueiden osalta;

17. palauttaa mieliin, että muilla EU:n alueilla on mahdollisuus tulla luokitelluiksi 
syrjäisimmiksi alueiksi ja valita niille sopivin asema, ja muistuttaa nykyisiä syrjäisimpiä 
alueita niiden ratkaisevasta asemasta, jota ne voivat hyödyntää asemansa edistämisen ja 
vahvistamisen kannalta;

18. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle ja 
jäsenvaltioille.
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PERUSTELUT

Euroopan unionin syrjäisimmät alueet ovat joukko alueita, jotka muodostavat niiden 
syrjäisestä sijainnista, saaristoluonteesta, vaikeasta pinnanmuodostuksesta ja ilmastosta 
johtuvista fyysisistä ja rakenteellisista rajoitteista seuraavien erityispiirteidensä vuoksi 
erityisen ryhmän alueita, joiden asema on tunnustettu SEUT-sopimuksen 349 artiklassa1. 

Näillä alueilla on niille perustamissopimuksessa myönnetty erityisasema, joka 
mahdollistaa perustamissopimuksen säännöksistä poikkeamisen ja niiden mukauttamisen 
syrjäisimmillä alueilla niiden erityispiirteiden ja rajoitteiden vuoksi. Koska nämä alueet 
kärsivät pysyvistä rajoitteista ja vaikeuksista, joiden vuoksi ne eroavat tunnustetusti 
muista EU:n alueista, EU:n sääntöjä ja ohjelmia ei voida soveltaa näillä alueilla samalla 
tavoin kuin muualla EU:n alueella, vaan niiden täytäntöönpanon on perustuttava 
alueelliseen lähestymistapaan. 

Tämän vuoksi on hyödyllistä arvioida syrjäisimpiä alueita koskevan tulevan 
koheesiopolitiikan osalta, miten Eurooppa 2020 -strategiaan kirjatut älykästä, kestävää ja 
osallistavaa kasvua koskevat tavoitteet voidaan saavuttaa näillä EU:n alueilla, jotka 
kärsivät pysyvistä erityispiirteistä ja rajoitteista, jotka ovat seurausta pääasiassa näiden 
alueiden syrjäisestä sijainnista ja joiden vuoksi Euroopan unionilla on perusteltu syy 
ryhtyä erityistoimenpiteisiin.

Vuonna 1999 hyväksytyt Cayennen periaatteet ovat Euroopan unionin syrjäisimpiä alueita 
koskevan toimintakehyksen perusperiaatteita, ja näiden periaatteiden – joita ovat 
yhtäläisiä mahdollisuuksia koskeva periaate, potentiaalin arvoa koskeva periaate, 
johdonmukaisuutta koskeva periaate ja kumppanuusperiaate – mukaan EU:n toiminnan on 
luotava tarvittavat olosuhteet syrjäisimpien alueiden potentiaalin muuttamiseksi 
todellisiksi talouskasvun tekijöiksi erityisesti erityistoimenpiteiden avulla.

Toukokuussa 2010 laaditussa muistiossa "Uudistettu näkemys syrjäisimpiä alueita 
koskevasta EU:n strategiasta" määriteltiin tähän liittyen pääasialliset suuntaviivat, joita 
tulevassa EU:n toiminnassa on seurattava syrjäisimpien alueiden osalta. Muistiossa 
korostettiin, että tasapainoa on kunnioitettava potentiaalin ja rajoitteiden, alueellista 
johdonmukaisuutta edistävien Euroopan unionin politiikkojen sisäisen ja ulkoisen 
ulottuvuuden ja yleisten Euroopan unionin politiikkojen mukauttamisen ja syrjäisimpiä 
alueita hyödyttävien erityisten välineiden hyväksymisen välillä.

14. kesäkuuta 2010 tehdyissä yleisten asioiden neuvoston päätelmissä pyydettiin 
Euroopan komissiota esittämään tähän aiheeseen liittyvä asiakirja. Vuoden 2012 alussa on 
tarkoitus julkaista Euroopan komission tiedonanto EU:n syrjäisimpiä alueita koskevasta 
uudistetusta strategiasta. Tässä asiakirjassa pyritään käsittelemään järjestelmällisesti 
tärkeimpiä kysymyksiä, jotka on otettava huomioon ennustettaessa syrjäisimpien alueiden 
suoriutumista Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden saavuttamisessa.

                                               
1 Tällä hetkellä Euroopan unionin syrjäisimpiä alueita ovat Madeira, Azorit, Kanariansaaret, Martinique, 
Guadeloupe, Réunion, Ranskan Guayana ja Saint-Martin.
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Esittelijä katsoo syrjäisimpiä alueita koskevassa koheesiopolitiikassa Eurooppa 2020 
-strategian kehyksen yhteydessä huomioon otettavan kolmen tärkeimmän 
painopistealueen perusteella seuraavaa:

1. EU:n syrjäisimpiin alueisiin on sovellettava eriytettyä ja yhtenäistä kohtelua, jossa 
otetaan asianmukaisesti huomioon näiden alueiden erityispiirteet EU:n politiikkojen 
yhteydessä ja painotetaan erityisesti koheesiopolitiikkaa näiden alueiden 
pienimuotoisten talouksien tärkeimpänä nostovoimana. Tällainen eriyttäminen ei 
tarkoita ainoastaan sitä, että erityistä huomiota kiinnitetään syrjäisestä sijainnista 
johtuvien vaikutusten korvaamiseen, vaan on myös noudatettava mukautettua 
strategiaa, jolla ennakoidaan alueiden voimavarojen hyödyntämiseen kykenevää 
kehitysmallia kilpailukyvyn ja kasvun lisäämiseksi sekä työpaikkojen luomiseksi.

2. Unionin politiikkojen täytäntöönpanoa on mukautettava EU:n syrjäisimmillä alueilla, 
sillä näiden alueiden on mahdollista saavuttaa paremmin taloudellisen, sosiaalisen ja 
alueellisen koheesion tavoitteet sekä edistää Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden 
toteutumista ainoastaan noudattamalla EU:n politiikkoja koskevaa erityistä kehystä. 
POSEI-ohjelmien erityistoimenpiteet ovat onnistuneet hyvin maatalous- ja 
kalastuspolitiikan aloilla, minkä vuoksi voidaan harkita mahdollisuutta muiden 
vastaavanlaisten ohjelmien käynnistämiseksi energian, uusiutuvien energialähteiden, 
liikenteen ja tieto- ja viestintätekniikan kaltaisilla aloilla. Myös tutkimukseen, 
innovointiin, liikenteeseen, tietoliikenteeseen, matkailuun, tulli- ja veropolitiikkaan, 
tullittomiin alueisiin ja kauppapolitiikkaan on kiinnitettävä erityistä huomiota, kun 
EU:n politiikkoja sovelletaan syrjäisimmillä alueilla.

3. Syrjäisimmät alueet on liitettävä tiiviimmin osaksi EU:ta, mikä edellyttää 
monitasoisen hallintojärjestelmän avulla saavutettavaa tehokkaampaa hallintoa, 
katkeamattomia liikenneyhteyksiä yhtenäismarkkinoiden tarjoamien etujen 
hyödyntämisen kehittämiseksi ja syrjäisimpien alueiden sisällyttämistä tiiviimmin 
osaksi alueellisia naapuruussuunnitelmia. Syrjäisimpien alueiden asemaa on 
vahvistettava niitä ympäröivällä maantieteellisellä alueella. Tämän saavuttamiseksi 
näiden alueiden arvostusta on lisättävä EU:n politiikkojen ulkoisen ulottuvuuden 
yhteydessä erityisesti ottamalla huomioon syrjäisimpien alueiden suhteet kolmansiin 
maihin ja maihin, joiden kanssa näillä alueilla on etuoikeutettuja historiallisia suhteita.

Esittelijän tavoitteena on löytää edellä esitettyihin painopistealueisiin sisältyvien useiden 
ehdotusten avulla tasapainoisempi EU:n toimintamalli, jotta Eurooppa 2020 -strategian 
tavoitteiden saavuttamiseen liittyvät haasteet voidaan ratkaista Euroopan unionin 
syrjäisimmillä alueilla. Esittelijä korostaa koheesiopolitiikan merkitystä ja ennakoi 
joitakin kysymyksiä, jotka on otettava huomioon Euroopan parlamentin kannan 
muodostamisen yhteydessä ehdotuksessa EU:n syrjäisimpiä alueita koskevaksi 
uudistetuksi strategiaksi.


